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                            ২০১৩ 
 
                 
 
                              ।                                       ২০০৮ 
                            ।  ই                                             
                করেরেন;                                                     
      । কখরনো কখরনো কর্তৃ পক্ষ               ে উপে কোরৃ্কে ননয়ন্ত্রণ বজোয় েোখরর্ বযরৃ্ 
হরয়রে। ননেোপত্তো বোনহনী মোনবোনিকোে লঙ্ঘন করেরে বরল জোনো গেরে। 
 
                                      র্রর্চ্ছ গরেফতর্োে  ননলোনরনে ব্তববয ননয়ন্ত্রণ        
                                । 
 
ননযোনয মোনবোনিকোে সমসযোে মরিয নেল          র্ভৃ      কোন্ড, র্রর্চ্ছ আটক  দবৃুল       
      এবং      -                       ।                                        
              করেরে।                                                     
                                ।                    (     )                  
 ই                                      । নোেীেো ববষরমযে নিকোে হয়।           
নবরিষ করে নপ্রোনর্ষ্ঠোননক খোরর্                                                      
                       ।                                              , 
                                                       ।                
                                                ,       সেকোরেে                
                   ,                     ই                              , 
                                           -               ।                   
                         ।                     করে                       
            । 
 
                             ই                 ই                           
                     ।  ই                                                      
                                          গপরেরে   ই   ,              
                                       । সোম্প্রনর্ক বেেগুরলোরর্               
        ননরৃ্োর্ন ও                                                      করে  । 
 
      ১                       , নিম্ন                           
  
 .                            
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                  ে                               করে।     েণমোিযম এবং স্থোনীয় 
ও আন্তজৃোনর্ক সংস্থোগুরলো জোননরয়রে গর্       বো    নবনর্ন্ন                ই           
      করেরে। 
 
                                            হরয়রে                          
     করেনন।                                                          ই         
            ই                                করে              সেকোরেে       
                                                       সোমনরেফক গকোরনো      
      গনয়নন।                                            ,               
          ই                 ই          নন।                            
এরননেরলো                                 হরয়রে গকবল               ।         
                                       ই            করেরে।                 
                                                                            
(ে যোব)                      ঠ  করে,                                         
                                                         করেনন। 
 
আননী সহোয়র্ো প্রদোনকোেী ও মোনবোনিকোে এননজও  ই                     আরলোচ্য বেরেে 
প্রর্ম নয় মোরস ে যোবসহ ননেোপত্তো বোনহনী আনুমোননক ১৪৬জন মো           করেরে।           
            ,                    ই                         ময়।            
      ই           গক ে যোব                                      “       ”, 
“       ”    “        ”                                              করেরে। 
২০১২ সোরল নবচ্োেবনহর্ভৃ র্ হর্যোকোরন্ডে সংখযো নেল ৭০টি। গতব্রুয়োনেে ২৪ র্োনেরখ  স্থোনীয় 
নমনিয়োে প্রনর্রবদন ননুসোরে গদিবযোপী হের্োরলে সময় মোননকেরেে নসঙ্গোনরে পুনলি নবরক্ষোর্ 
নমনেরলে উপে গুনলবষৃণ করে এবং এরর্ পোাঁচ্জন মোনুষ মোেো র্োয়। স্থোনীয় বোনসন্দোেো গিননল 
স্টোরেে প্রনর্নননিরক জোনোয় গর্  মতর্ বযন্তবেো েোজনননর্ক দরলে সোরর্ সম্পত্তব নেল নো এবং র্োেো 
নবরক্ষোরর্ নংিরেফহণও করেনন। পুনলি জোনোয় গর্  র্োেো পনেনস্থনর্ ননয়ন্ত্ররণ আনরর্ প্রোয় ২০০টিে মর্ 
তোাঁকো গুনল ও টিয়োেরিল ননরক্ষপ করে। নকন্তু হের্োল সমরৃ্কেো লোঠিরসোটো ও নটপোটরকল নদরয় 
পুনলরিে উপে হোমলো চ্োলোরল র্োেো গুনলবষৃন কেরর্ বোিয হয়। মতর্ বযন্তবরদে মরিয েরয়রে কত ষক 
আলমেীে গহোরসন  বযবসোনয় নোনসে আহরমদ এবং নিক্ষোর্ী নোনজমুনিন গমোল্লো ও িোহ আলম। 
 
আনন ও সোনলস গকরেে মরর্ জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয েোজনননর্ক সনহংসর্োয় ১৮৯ জন 
মোনুষ মোেো র্োয় এবং ১০০৪৮ মোনষু আহর্ হয়। িোসকদল আওয়োমী লীরেে মরিয ১৩৫টি 
নর্যন্তেীণ       ে ঘটনো ঘরট। এরর্ ১৫ জন মোনুষ মোেো র্োয় এবং ১৭৩৮জন মোনুষ আহর্ 
হয়। নবরেোিী দল নবএননপ'ে মরিয ১৩৫টি নর্যন্তেীণ       ে ঘটনো ঘরট। এরর্ েয় জন মোনুষ 
মোেো র্োয় এবং ৯৪৫জন মোনুষ আহর্ হয়।                                    
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                       ই                                 য়।                  
                                                               ।   
 
২০১২ সোরল নিরসম্বরে নবশ্বনজৎ দোরসে হর্যোে সোরর্ জনির্ র্োকোে কোেরণ ঢোকোে উচ্চ আদোলর্ 
আটজনরক মতরু্যদন্ড এবং ১৩ জনরক র্োবজ্জীবন কোেোদণ্ড প্রদোন করে। নবরেোি চ্লোকোরল  র্ো 
পেবর্ীরর্ সনহংস রূপ গনয়  এ নহন্দ ুনেোজনননর্ক বযন্তবরক চ্োপোনর্ নদরয় কুনপরয় হর্যো কেো হয়। 
 
 .               
 
                                      নেল।             করেরে                
    ে যোব                       (   ই  )। সুপনেনচ্র্ স্থোনীয় মোনবোনিকোে সংস্থো 
ননিকোরেে    , জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয ১                              
                                   েরয়রে। ২০১২                  ২৪।             
করে                      ২        ে যোব      নেল। একন সময়কোরলে মরিয  ই    
                          ৩৩               ঘরটরে।  
 
ননিকোরেে মরর্  জোনুয়োনেে ২৫ র্োনেরখ গমোহোম্মদ আলী গমোহোব্বোর্ নোরম এক বযন্তবরক ে যোব রু্রল 
ননরয় র্োয়। নর্নন কুনিয়োে জোর্ীয় কমুযননস্ট পোটৃিে গনর্ো। জোমোয়োরর্ নসলোনমে স্থোনীয় েোত্র 
সংেঠরনে সোরর্ জনির্ গমোহোম্মদ আরনোয়োরুল নসলোরমে পনেবোরেে সদসযেো দোনব করেন গর্ ে যোব 
এনপ্ররলে ৫ র্োনেরখ র্োরক িরে ননরয় র্োবোে পে গর্রক র্োেো র্োে গকোন খবে পোরচ্ছন নো। বেরেে 
গিষ নোেোদ পরৃ্ন্ত র্োে গকোন হনদস পোওয়ো র্োয়নন। 
 
গম মোরসে ১৫ র্োনেরখ আন্তজৃোনর্ক নপেোি ট্রোনবযুোনোরলে একজন সোক্ষী সুখেেন বোনল ননউ এনজ 
পনত্রকোরক জোনোয় গর্ ২০১২ সোরলে নরর্ম্বরে সোদো গপোিোকিোেী পনুলি আন্তজৃোনর্ক নপেোি 
ট্রোনবুযোনোরলে আদোলরর্ে সোমরন গর্রক র্োরক রু্রল ননরয় র্োয়। প্রর্যক্ষদিীে সোক্ষয সরেও বোদীপক্ষ 
নপহেরণে কর্ো নস্বীকোে করেরে এবং গকোন র্দন্ত করেনন। বোনল বরলন গর্ সেকোে গবি করয়ক 
সপ্তোহ র্োরক ননেোপত্তো গহতোজরর্ েোরখ এবং র্োেপে ননবির্োরব র্োের্ীয় সীমোন্ত ননর্্রমম কেরর্ 
বোিয করে। বেরেে গিষ নোেোদ পরৃ্ন্ত নর্নন গকোলকোর্োে গজরল আটক নেরলন। 
 
গ.                         ,                       চ ণ         
 
                                  ,                                        
েণমোিযম এবং স্থোনীয় ও আন্তজৃোনর্ক সংস্থোগুরলো জোননরয়রে গর্ ে যো                            
                                                                            
করে।                                  ,                           কেো।  
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            ,                    ২৩                              আট          
গতরলরে।                                            ৎই          ঠ  করেরে,       
      করেরে         নদরয়রে। 
 
নরটোবরেে ২৪ র্োনেরখ সংসরদ ননরৃ্োর্ন ও ননেোপত্তো গহতোজরর্ মতরু্য (প্রনর্রেোি) নবষয়ক  ই  
কেো পোস হরয়রে। আনরন                ননরৃ্োর্ন কেোরক নপেোি নহরসরব েণয কেো হরয়রে এবং 
               হর্যো  ননরৃ্োর্ন এবং আটক বযন্তবরদে সোরর্ নমোননবক আচ্েণ কেোে জনয আনন 
প্ররয়োেকোেী সংস্থো এবং ননেোপত্তো বোনহনীে সদসয বো সেকোনে কমৃকরৃ্োরদে নভযনর্ম িোনি নহরসরব 
র্োবজ্জীবন কোেোদণ্ড ও জনেমোনোে নবিোন গেরখরে। আনরন নপেোিী বযন্তবরক ক্ষনর্রেফি বযন্তবে 
পনেবোেরক ২০০ ০০০ টোকো জনেমোনো প্রদোরনে কর্োও বলো হরয়রে। আনরন আরেো বলো হরয়রে        
        ননরৃ্োর্ন  নমোননবক আচ্েণ বো হর্যোে জনয দোয়ী কমৃকরৃ্ো বযনর্্রমনম পনেনস্থনর্ে গদোহোন 
নদরর্ পোেরবন নো। এ িেরনে পনেনস্থনর্ে মরিয েরয়রে র্ুদ্ধোবস্থো  নর্যন্তেীণ েোজনননর্ক 
নস্থনর্িীলর্ো  জরুনে নবস্থো  বো উদৃ্ধর্ন কমৃকরৃ্ো বো সেকোনে কর্তৃ পরক্ষে আরদি।  
 
আনন                                                                            
                পোরেন                নেনচ্র্।        সরন্দ             ই       
                              র্োরব। নেমোরন্ডে সময় ননপীিরণে দতিোন্ত র্োকোয়       
                        করে । 
 
মোরচৃ্ে ৩১ র্োনেরখ পুনলরিে সোরর্ গবি করয়ক সপ্তোহ সংঘরষৃে পে কর্তৃ পক্ষ জোমোয়োরর্ নসলোনমে 
েোত্র সংেঠরনে গপ্রনসরিন্ট গদরলোয়োে গহোরসনরক পনুলরিে উপে আ্রমমণ ও ঘরে বর্নে নবরফোেক 
মোেোে ননর্রর্োরে গদরলোয়োে গহোরসনরক গরেফতর্োে করে। পুনলি র্োরক ৪৫ নদরনে নেমোরন্ড গনয়। 
প্রর্রম র্োরক ১৪ নদরনে নেমোরন্ড গনয়ো হয়  র্োেপে চ্োেবোে র্োে নেমোরণ্ডে সময় বোিোরনো হয়। 
গহোরসরনে মো বরলন  নেমোরন্ডে সময় কর্তৃ পক্ষ র্োে গেরলে নবস্থোন সম্পরকৃ র্োরক নকেু জোনোয়নন। 
পোরয়ে গেোিোনলরর্ বযোরন্ডজ ননরয় গস আদোলরর্ হোনজে হয়। গস দোনব করে পুনলিী গহতোজরর্ র্োকো 
নবস্থোয় কঠিন ননরৃ্োর্রনে কোেরণ গস হোটরর্ পোেরে নো।(রসকিন ২.ক গদখুন)।  
 
            ,  ই                               ৬                            
     ।               নর্ন         ১৭       ননরচ্।     , জরুনে ৮        মুনিেরেে 
নসেোজনদখোন র্োনোে পুনলরিে উপপনেদিৃক জোনহদলু নসলোম েোজনদয়ো নর্য় পোনলট উচ্চনবদযোলরয়ে 
একজন েোত্রীরক িষৃণ করে।  ই               জোনহদলু নসলোরমে                    েরল 
র্োরক চ্োকনে গর্রক বেখোি এবং আটক কেো হয়। 
 
    গ                     
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                                                                   ,          
                   ই,   ই             -                                        
   ব। ননিকোরেে মরর্                                     ই            য়ী। 
 
            , গসরেম্বে মোস পরৃ্ন্ত                    ৪৬ জন।         ২০১২      
                      ৬৩   । আনন ও সোনলি গকরেে মরর্  ৩০ গসরেম্বে পরৃ্ন্ত কোেো 
গহতোজরর্ ৫৪ জন মোেো র্োয়।  
 
         :                                           ,                    
নরটোবে মোরস                         ৬৯৯৬৮   ,           ৬৮টি        ে      
              ৩৩,৮২৪   । নংরেনজ বদননক ননরিরপনরপরন্টে প্রনর্রবদন ননুসোরে  ২০ ৮৬০ 
বন্দী         -পভবৃ আটকোবস্থোয় নেরলন      র্োরদে নবচ্োেকোরৃ্ চ্লনেরলো।      -পভবৃ 
আটকোবস্থোয় র্োকো                                          র্োরকন।  
 
                          ,                                                
                   ই।                      ৎ                          । 
                                         ,                          ।          
               বোনক                মর্ন                      । 
 
গজলখোনো গর্রদ এবং           ই                                 নরনক        
        । কর্তৃ পক্ষ নকেু বন্দীরক এমন জোয়েোয় গেরখনেরলন গর্খোরন         উচ্চ এবং      
              নপরৃ্োপ্ত।         আননোনুর্োয়ী নবরিষ নিক্ষোের্ ও সোমোনজক নবস্থোরনে কোেরণ 
গর্সব               ,                            র্োরক।                       
                  ৎ                                          র্োরক। 
 
 ই         ,                                                     ;           
                                              ।                  ই   
                                                           গজরল েোখো    (    
                          )। 
 
                                                        ।  ই          “        
       ”                    (            ,                                   
    )                             করে                                          
                            করে  । 
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     :           গেকিৃ েক্ষণ           ।                                      ই 
                                              -      ই                 করে। 
                                                          করে  ।           
                   ।                                                   । 
 
স্বোিীন  নেবীক্ষণ:                                                           
                                      ।                             ই           
                              ।                                            
                                                                         
                করে  ।                                     করেরেন। 
 
 .                    
 
                                 ।                                
                                                        ই                   
 নু     ই      । সেকোে জোনমরনে নরর্োেয নপেোরিে সংখযো বতনদ্ধ করেরে।(গসকিন ২.ক 
গদখুন) 
 
মোরচৃ্ে ১১ র্োনেরখ নবএননপে এক সমোরবরিে সময় পুনলি নবএননপে প্রিোন কোরৃ্োলরয় ননর্র্োন 
চ্োলোয় এবং দরলে ১৫০জরনেও গবনি কমীরক আটক করে। পনুলি দোনব করে গর্ র্োেো নবএননপ 
ননতরসে গর্র্ে ককরটল এবং গবোমো বর্নেে সেেোম গপরয়রে। নবএননপে গনর্োেো দোনব করে গর্  
পুনলরিে দোনব নর্নত্তহীন এবং র্োরদে কোরৃ্োলরয় ননর্র্োন চ্োলোরনো এবং গনর্োরদে আটক কেোে জনয 
র্োেো এ নর্ুহোর্ গদনখরয়রে। নবএননপে র্োেপ্রোপ্ত মহোসনচ্ব নমজৃো তকরুল নসলোম আলমেীেরক ৫২টি 
গতৌজদোনে মোমলোয় আসোমী কেো হয় এবং র্োরক ৯১নদন আটক েোখো হয়। বেরেে গিষ নোেোদ 
পরৃ্ন্ত আলমেীরেে নবরুরদ্ধ ১৫টি মোমলোে নবচ্োে চ্লনেল। 
 
আনন নবরিষজ্ঞ ও মোনবোনিকোে কমীেো গদিবযোপী নবরেোিীদরলে িোকো হের্োরলে সময় মযোনজরেরটে 
গনর্ত রে ভ্রোমযমোন আদোলর্রক বযবহোরেে সমোরলোচ্নো করেন।                    করেরে         
                                   ই             করে          করে।         
                            নেল। 
 
                                
 
              এখনর্য়োরেে র্োকো               হল                    ই -          
   ।                                                                       , র্রব 
নবনর্ন্ন িেরনে নর্যন্তেীণ ননেোপত্তোে দোয়দোনয়ে পোলরন "রবসোমনেক কর্তৃ পক্ষরক সোহোর্য কেোে জনয" 



7 

 

Country Reports on Human Rights Practices for 2013  

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 

র্োরদে সহোয়র্ো চ্োওয়ো হরর্ পোরে। সোমনেক বোনহনী ও পুনলি ১৯৯৭ সোরল সম্পোনদর্ পোবৃর্য িোনন্ত 
চু্ন্তব পনেবীক্ষরণে জনয পোবৃর্য চ্ট্টরেফোরম উরল্লখরর্োেয উপনস্থনর্ বজোয় গেরখরে। 
 
                                                           ।            
                                       সেকোরেে      ।                     
                     ।                                             ,         
                                                               করে।     , 
২০১১ সোরল ে যোরবে ২০                                         ই           কেো 
হরয়রে।    ক্ষমর্োে নপবযবহোরেে দ'ুটি ননর্রর্োে রেফহণ করেরে। এটি একটি ননর্রর্োে খোনেজ 
করে গদয় এবং ননযটিে গক্ষরত্র বেরেে গিষ নোেোদ পদরক্ষপ রেফহণ করে।                      
                                                                              
                         করেরে। 
 
                  ,                                 ই            ই        
                  ।                                                          
                                                                      ।         
                           ই                                             করেরে। 
 
                                                  হরয়রে (      ৬      )। 
 
                        চ ণ 
  
                                                                          
                           ৩০                    পোরেন;                    
                                ।  ই                                       
    ই ১৫                                                            
                                      করে       ।                       
          । 
 
                                                  ।                           
            ই                     ।                                         
      ই             করেরেন।                         ই                       
                হরয়রে       ।                                               
   ই             ই                                  ৎ                    ।   
                          হরয়রে                                          
  । 
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        :                                                               
                                                                 ।      
   ই         হরয়রে                                          । গর্মন  নরর্ম্বরেে 
৮ র্োনেরখ  পুনলি নবরেোিীদরলে স্থোয়ী কনমটিে সদসয এম.রক আরনোয়োে  েনতকুল নসলোম নময়ো  
মওদদু আহরমদ  আব্দুল আওয়োল নমনু্ট এবং নিমুল নবশ্বোসরক গরেফতর্োে করে। পুনলি দোনব করে গর্  
র্োেো পনুলি হর্যোে গচ্িোসহ েোজনননর্ক নবরক্ষোর্ চ্লোকোরল সনহংসর্ো সতনিরর্ নন্ধন জনুেরয়রে। 
 
                 :                ,          ,        বৃ            ই    
                                                                        বৃ     
                                       ।                                  ২০ 
        ।                                                                    
                        ।                        ই       গর্সব বযন্তবে নবরুরদ্ধ 
ননর্রর্োে েঠন  র্োরদে নবচ্োে ও েোয় প্রদোন করে পুরেো ২০১২ সোল র্োেো নবচ্োেপভবৃ আটকোবস্থোয় 
নেল। 
 
ঙ.                চ              
 
 ই                                  হরয়রে।                   নবিোন র্ো         
     গক          ,                                  ই                     
                              র্ো                                    কেরর্ পোরে। 
 
দনুীনর্ এবং মোমলোে বযোপক জট গদরিে নবচ্োে বযবস্থো বোিোরেফি করেরে। নবচ্োরেে দীঘৃসভনত্রর্োয়  
সোক্ষীরদে প্রর্োনবর্ কেো, রু্্তবরর্োেীরদে র্য়র্ীনর্ প্রদিৃন কেো এবং সোক্ষযপ্রমোণ েোরয়ব হরয় র্োওয়োে 
কোেরণ নববোদীে নযোয় নবচ্োেপ্রোনপ্ত নবনির্ হয়। নবনর্ন্ন মোনবোনিকোে সংস্থোে পরৃ্রবক্ষকেো জোনোন, 
মযোনজরেট, আননজীবী এবং আদোলরর্ে কমীেো আরলোচ্য বেরে দোরয়ে কেো নরনক মোমলোে 
নববোদীরদে কোে গর্রক ঘুষ দোনব করেরেন। 
 
জোনর্সংঘ এবং ননযোনয আনৃ্তজোনর্ক সংস্থো নবচ্োে প্রন্রময়োে বযোপোরে উরেে প্রকোি কেরলও 
নিরসম্বরেে ১২ র্োনেরখ গজল কর্তৃ পক্ষ আবদলু কোরদে গমোল্লোে তোাঁনস কোরৃ্কে করে। ননর্পভরবৃ 
আন্তজৃোনর্ক নপেোি আদোলর্ র্োরক ১৯৭১ সোরলে স্বোিীনর্ো র্ুরদ্ধে সময় সংেঠির্ র্ুদ্ধোপেোরিে 
দোরয় গদোষী-সোবযি ও মতরু্যদন্ড প্রদোন করে। আন্তজৃোনর্ক নপেোি ট্রোনবুযনোল প্রর্রম গতব্রুয়োনেে ৫ 
র্োনেরখ র্োরক র্োবজ্জীবন কোেোদণ্ড প্রদোন করেনেল। র্রব তোাঁনসে আরদরিে জনয নবযোহর্ 
েণআরন্দোলরনে মুরখ ১৭ গতব্রুয়োনে সংসরদ আন্তজৃোনর্ক নপেোি ট্রোনবুযোনোরলে আনরন সংরিোিনী আনো 
হয়  র্ো বোদী পক্ষরক এন েোরয়ে নবরুরদ্ধ আনপল কেোে সুরর্োে গদয়। আরেে েোরয়ে নবরুরদ্ধ 
আনপরলে পে গসরেম্বরেে ১৭ র্োনেরখ সুপ্রীম গকোরটৃে আনপল নবর্োে কোরদে গমোল্লোে নবরুরদ্ধ 
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মতরু্যদরন্ডে আরদি প্রদোন করে। নিরসম্বরেে ১২ র্োনেরখ আদোলর্ কোরদে গমোল্লোে নেনর্উ নপটিিন 
দোরয়ে কেোে ননিকোেরক স্বীকোে করে  নকন্তু র্োেপে নববোদীপরক্ষে র্ুন্তবে নবরুরদ্ধ েোয় প্রদোন 
করে। নযোটননৃ গজনোরেল এবং আনন মন্ত্রী দোনব করেন গর্ গজল গকোি আন্তজৃোনর্ক নপেোি 
ট্রোনবুযনোরলে মোমলোগুরলোে গক্ষরত্র প্ররর্োজয হরব নো। গজল গকোরি মতরু্যদরন্ডে পরেোয়োনো জোনে হওয়ো ও 
র্ো কোরৃ্কে কেোে মরিয ২১নদরন নরপক্ষোকোরলে কর্ো বলো হরয়রে।  
 
আেরস্টে ১৬ র্োনেরখ নবচ্োেক ও প্রনসনকউটেরদে মরিয গর্োেসোজি ও পক্ষপোনর্রেে ননর্রর্োে  
নববোদীপরক্ষে সোক্ষীরদে সেুক্ষোয় বযবস্থো ননরর্ বযরৃ্র্ো  নবচ্োেক পযোরনরল পনেবরৃ্ন এবং 
সরন্দহোর্ীর্র্োরব নপেোি প্রমোরণ সোরক্ষযে নর্োরব কোেরণ নহউমযোন েোনটস ওয়োচ্ আননসটি কর্তৃ ক 
গেোলোম আর্রমে নবচ্োেরক ননযোর্য বরল ননর্নহর্ করেরে (রসকিন ৫ গদখুন)। 
 
  চ          
 
 ই                                        ,            ও              
                                                                । জরুনে ২ 
র্োনেরখ নবচ্োেপনর্রদে গবর্ন বোিোরনো হরয়রে। গর্োেযর্োে উপে ননরৃ্ে করে র্োরদে মভল গবর্নরক 
২৯ ২০০ টোকো গর্রক বোনিরয় ৩৯ ৬০০ টোকো কেো হরয়রে। প্রনসনকউটেরদে                
৩০০০                                    ২০০                               
                                      ই       ।                     ই          
  ,                                                        সেকোরেে    
                                      ।                                     
                                     । দ্রুর্ নবচ্োে আনরন     ,                 
                                            নি                       হরয়রে। 
         ,                      ই করে র্োরক ।                    । েনেব         
                              ।                                         গদয়ো হয় 
।                                              ।  ই             ,             
                        ,                                      ,             
                                                       ।                 
                    নোয়নন। 
 
      ২০০৯ সোরলে বোংলোরদি েোনরতলস-এে            নবচ্োে ও গদোষীসোবযি কেোে     
                করে   । একটি গতৌজদোনে আদোলর্ নরর্ম্বরেে ৫ র্োনেরখ ৮৪৭ জন নববোদীে 
নবরুরদ্ধ েোয় প্রদোন করে। আদোলর্ ১৫২ জনরক হর্যোে দোরয় গদোষীসোবযি করে মতরু্যদন্ডোরদি প্রদোন 
করে। ষির্ন্ত্র  লুটপোট এবং ননিসংরর্োরেে জনয ননযরদেরক দীঘৃনদরনে কোেোদন্ড প্রদোন করে। 
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                              নবচ্োরে গসোপদৃ কেোে                              
                                         কোরেো নবচ্োে         । 
 
          চ                 
 
           ঠ                             প্রিোসননক ও নবচ্োেনবর্োেীয় প্রনর্কোে        
          ।                                                         ই        
                       ।                                       করে  ।        
      ই                                                  ।                    
                                                পোরেন।               ,         
                                                    হরয়রে,      ই       
                   হরয়রে                          ।  
 
          ণ 
 
                ,        গসন সব নহন্দ ু     ১৯৭         ত্রু      ই          
                        র্োরদে                                     করে  ,      
২০০১       ই                                                        । (      
২. .      ।) 
 
চ.     গ ,          ,              গ     গ   গ                    
 
 ই                                                               ই।     
                 ই                                                            
                                                  পোরেন।                       
      ই                 করেরে,                                           
                                  ।                          ,                    
(    ),                       (     ই)                                   
(       ই) সেকোরেে                                                        
                          করে।                                                 
             ।                                                               
                       ই বসর্বোনিরর্      করেরে। 
 
      ২   ম্ন                     গ                       
ক.                                
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                                                       ,                 
    ই                                  হরয়রে।                  নকেু সীমোবদ্ধর্ো 
নেল। ই                           "       " নরনক গক্ষরত্র ননন্দোে ঝি রু্রলরে।      
                ও প্রনর্রিোরিে র্রয় সেকোরেে                              নি       
    । 
 
           :                             নহ                         হরয়রে। 
েোষ্ট্রররোনহর্ো                                             পোরে।             
         ই                    করেনন। ই                                  
          হরয়রে,                                                নন     
                                    য়।                     ,                   
                     ;  ই      ,                          ;                 , 
                           ঠ                                           
                     পোরে। 
 
                 :                                                   করেরে। 
                 সেকোরেে           করেরে                               
     ল। 
 
                                                   েরয়রে।  ই       হরয়রে   , 
শুিু                                                         র্োকরব।       
    ৬০                       ই                       ই                       
                ৮০                                     র্োরক।           
            সেকোরেে                  করে র্োরক,                ই             
           করে।                         সেকোরেে           ই              
         করেরে।                                                             
                              কেরর্ হয়। 
 
                :  পুনলি কর্তৃ ক সোংবোনদরকেো     ,                ে        য়। 
       জোনোয়  গকোন সোংবোনদক মোেো নো গেরলও জোনুয়োনে গর্রক আেস্ট পরৃ্ন্ত ১      
                   হুমনক প্রদিৃন কেো হরয়রে। আনন ও সোনলি গকরেে মরর্  এ নয় মোরসে 
মরিয ননেোপত্তো বোনহনীে হোরর্ দনুজন সোংবোনদক মোেো র্োন এবং ৩৯ জনরক      বো হুমনক 
প্রদিৃন কেো হয় এবং ননযনদরক েোজনননর্ক দল  সেকোনে কমৃকরৃ্ো বো নপেোিীেো ২৩৪    
সোংবোনদকরক আ্রমমণ বো হুমনক প্রদিৃন করে। 
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জোনুয়োনেে ১৪ র্োনেরখ নজ্ঞোর্নোমো আ্রমমণকোেীেো ব্লেোে আনসত মনহউনিনরক েুনেকোঘোর্ করে। 
গস মোনবোনিকোে নবষরয় নলখর্ এবং বোংলোরদি ননলোনন নযোকটিনর্স্ট গনটওয়োরকৃে একজন 
প্রনর্ষ্ঠোর্ো সদসয। গতব্রুয়োনেে ১৫ র্োনেরখ নজ্ঞোর্নোমো আ্রমমণকোেীেো ব্লেোে েোজীব হোয়দোেরক 
হর্যো করে। র্োে মতরু্যে পভরবৃ গস িোহবোরেে আরন্দোলন সম্পরকৃ নলরখনেরলো  গর্খোরন প্রনর্বোদকোেীেো 
আন্তজৃোনর্ক নপেোি আদোলরর্ে আসোমীরদে তোাঁনসে দোনব জোননরয়নেল। পুনলি আেরস্টে ১৪ র্োনেরখ 
একজন সরন্দহর্োজনরক গরেফতর্োে করে। আদোলরর্ নবচ্োেকোজ শুরু হবোে জনয বেরেে গিষ নোেোদ 
পরৃ্ন্ত পুনলি গকোন চ্োজৃ দোনখল করেনন। 
 
জলুোনরয়ে ২০ র্োনেরখ আওয়োমী লীরেে সংসদ সদসয গেোলোম মোওলো েনন র্োে নবরুরদ্ধ দনুীনর্ে 
ননর্রর্োে ননুসন্ধোনকোেী দজুন সোংবোনদক নমনর্য়োজ  গমোনমন এবং গমোহনসন মুকুলরক মোেিে 
করেন। মুকুরলে কযোরমেোয় এ আ্রমমরনে েনব িোেণ কেো হয় এবং র্ো পেবর্ীরর্ বযোপকর্োরব 
প্রচ্োে কেো হয়। জলুোনরয়ে ২১ র্োনেরখ ননরিরপনরিন্ট গটনলনর্িন েননে নবরুরদ্ধ মোমলো দোরয়ে 
করে। ২৪গি জলুোন েননে নবরুরদ্ধ পুনলি মোেিে কেোে মোমলো আরন এবং র্োরক গরেফতর্োে করে। 
গসরেম্বরেে ১০ র্োনেরখ কর্তৃ পক্ষ র্োরক জোনমরন মুন্তব গদয় এবং বেরেে গিষ নোেোদ মোমলোটি 
চ্লনেল। 
 
২০১২ গতব্রুয়োনেরর্ সংেঠির্                     ‘       ’                   সো      
                                           ে হর্যোকোরন্ডে বযোপোরে পুনলি কোউরক আটক 
করেনন। 
 
                               :                                       
                            করে।         েো      ,                             
                                                ণ্ড                       বরল। ১৪ 
গতব্রুয়োনে সেকোে নবরেোিীদরলে সোরর্ সংনিি মুরণ ও সম্প্রচ্োে মোিযম-আমোে গদি  নদনকোল  
সংরেফোম  নদেন্ত গটনলনর্িন এবং নসলোনমক গটনলনর্িনরক আওয়োমী লীরেে গর্রকোন ননুষ্ঠোন 
সম্প্রচ্োরেে কেো গর্রক নননষদ্ধ করে। 
 
গম মোরসে ৬ র্োনেরখ বোংলোরদি গটনলরর্োেোরর্োে ও গেনিও কনমিন (নবআেটিনস) ঢোকোে মনর্নঝল 
গর্রক গহতোজরর্ে সমোরবি সেোসনে সম্প্রচ্োরেে সময় নদেন্ত গটনলনর্িন এবং নসলোনমক গটনলনর্িরনে 
সকল সম্প্রচ্োে বন্ধ করে গদয়(রসকিন ২.খ গদখুন)। গর্সব কমৃকরৃ্ো গম'ে ৬ র্োনেরখ গটনলনর্িন 
গস্টিন দটুিরর্ নেরলন র্োেো জোনোন গর্ কর্তৃ পক্ষ র্োরদে কোরজে পরক্ষ গকোন আনুষ্ঠোননক গনোটিি বো 
দনলল উপস্থোপন করেনন। বেরেে গিষ নোেোদ দ'ুটি গটনলনর্িন গস্টিনন বন্ধ নেল। 
 
                                       ,                                       
       -                       ।        সেকোরেে           প্রোয়ন            
       ,       করে                                                    
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                     ।   ই                       ই                             
          । 
 
     সেকোরেে       ই                                       ই         করেরেন 
                       ই                করেরেন। 
 
    চ্য                                    ঠ                                 
     ।                                                              করেরে। 
                 ই -               ,                       ,       ,         
            ,        ,                  ই                                      
                    ই            ।                                         
  ।    ,                                                                   । 
                                                                         
       । 
 
                                                                          
     করেরে। 
 
                     ৎ           সেকোরেে                        । 
 
                          
 
                                ই                               গপরেরে।     
নবটিআেনস জোনোয় গর্ ৪৩৮ ০০০ জন সন্রময় নন্টোেরনট বযবহোেকোেী এবং আরেো ৩৪ ৭১১ ১০১জন 
গমোবোনল নন্টোেরনট বযবহোেকোেী েরয়রে। নন্টোেরনরটে গর্সব নবষয়বস্তুরক সেকোে জোর্ীয় ঐকয ও 
িমীয় নবশ্বোরসে প্রনর্ ক্ষনর্কোেক বরল মরন করে নবআেটিনস গসগুরলোরক বোনর্ল করে গদয়।       
                      ই    ই      নবী        ( .) সং্রমোন্ত নকেু পতষ্ঠো               
                                   এমন সব পতষ্ঠো    করে গদয়। গর্মন নবটিআেনস-এে 
সহকোেী পনেচ্োলক েহমোন খোন গঘোষণো করেন গর্ র্োে প্রনর্ষ্ঠোন এনপ্ররলে ৪ র্োনেরখ নসলোম ও 
নবী মহুোম্মদ (স.)-গক নবমোননো কেোে জনয দটুি ব্লে গর্রক ননিকোংি গপোস্ট সনেরয় গতরলরে। 
চ্োেজন ব্লেোেরক ওনসব ব্লরে গলখোে জনয পুনলি গরেফতর্োে কেোে করয়কনদন পে এ ঘটনো ঘরট। 
ব্লেোে এবং সোনরটে মোনলরকেো জোনোন গর্ র্োেো এনএসআন এবং নিনজএতআন-এে কোে গর্রক গলখো 
সনেরয় গতলোে জনয বোেংবোে ননুরেোি গপরয়রেন। 
 
গতব্রুয়োনেে ২৮ র্োনেরখ কোনেেনে কোেরণে কর্ো উরল্লখ করে নবটিআেনস গতসবুক ও টুনটোে ব্লক 
করে। েণমোিযম দোনব করে সোমোনজক মোিযমরক বযবহোে করে আন্তজৃোনর্ক আদোলর্ ট্রোনবযুোনোরলে 
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েোরয়ে নবরুরদ্ধ প্রনর্বোদ-নবরক্ষোরর্ে আরয়োজনরক প্রনর্হর্ কেোে জরনয এগুরলোরক ব্লক কেো হরয়রে। 
ওননদন নদরনে গিরষ নবটিআেনস উর্য় সোনটরকন আবোে আনব্লক করে। জরুনে ৫ র্োনেরখ 
নবটিআেনস নউটিউব আনব্লক করে। নউটিউরব ‘   ই                 ’ নর্নিওটি গপোস্ট হবোে 
পে ২০১২ সোরলে গসরেম্বে মোরস নবটিআেনস এটিরক ব্লক করেনেল। 
 
ননলোনরন কমৃকোন্ড সীনমর্ কেরর্ সেকোে েোষ্ট্রররোনহর্োে ননর্রর্োে আনোে হুমনকরক বযবহোে 
করেরে  র্োে িোনি মতরু্যদন্ড হরর্ পোরে। গর্মন  নরেনলয়োরর্ বরস র্োে বযন্তবের্ গতসবুক একোউরন্ট 
একটি মন্তবয গপোস্ট কেোে কোেরণ বোংলোরদরিে একটি আদোলর্ গমোহোম্মদ রুহুল খন্দকোরেে নবরুরদ্ধ 
েোষ্ট্রররোনহর্োে ননর্রর্োে আনোে সুপোনেি করে। ২০১২ সোরলে জোনুয়োনে মোরস আদোলর্ নবমোননোে 
জনয র্োরক র্োে ননপুনস্থনর্রর্ েয় মোরসে কোেোদণ্ড প্রদোন কেো হয়  র্খন এ মন্তরবযে বযোপোরে 
শুনোননে সময় ঢোকোয় গস হোনজেো নদরর্ বযরৃ্ হয়। র্োে এ মন্তবযরক প্রিোনমন্ত্রী গিখ হোনসনোে জনয 
নপমোনজনক বরল মরন কেো হয়। নরটোবরেে ২০১২ র্োনেরখ নরেনলয়োে ননর্বোসন কর্তৃ পক্ষ 
খন্দকোেরক েোজনননর্ক আশ্রয় প্রদোন করে। 
 
সোনবোে নপেোরিে িোনি বোিোরর্ ও আরেো গবনি নপেোিরক জোনমন নরর্োেয কেরর্ নরটোবরেে ৬ 
র্োনেরখ সংসরদ র্র্য ও গর্োেোরর্োে প্রর্ুন্তব আনন সংরিোিন কেো হয়। এটি আনন প্ররয়োেকোেী 
সংস্থোে কমৃকরৃ্োরদে আদোলরর্ে আরদি েোিোন আনন লঙ্ঘনকোেীরক আটক কেোে বযোপোরে ননিকর্ে 
ক্ষমর্ো প্রদোন করে। এ আনরনে নবরেোনির্োকোেীেো বরল গর্  এে ৫৭ নম্বে িোেো  র্ো েোষ্ট্র বো বযন্তব 
সম্পরকৃ ননলোনরন মোনহোনন বো নবমোননোকে র্র্য প্রদোন কেোরক নপেোি নহরসরব েণয করে  র্ো 
বোক স্বোিীনর্োরক খবৃ করে। বেরেে গিষ নদরক সেকোে ব্লেোে শুব্রর্ ননিকোেী শুর্  েোরসল 
পোেরর্স  মনিউে েহমোন নবপ্লব এবং আনসত মনহউনিন; মোনবোনিকোে কমী আনদলুে েহমোন খোন 
(গসকিন ৫ গদখনু); এবং সোংবোনদক মোহমুদেু েহমোরনে নবরুরদ্ধ ৫৭ িোেোয় মোমলো দোরয়ে করে। 
 
নরটোবরেে ৮ র্োনেরখ কর্তৃ পক্ষ জোর্ীয় নবশ্বনবদযোলরয়ে নিক্ষক এ.রক.এম. ওয়োনহদজু্জোমোনরক আেরস্টে 
২২ র্োনেরখ র্োে গতসবুক গপনরজ প্রিোনমন্ত্রীে সন্তোনরদে নবরুরদ্ধ নবমোননোকে মন্তবয গপোস্ট কেোে 
জনয আটক করে। নরর্ম্বরেে ৬ র্োনেরখ ঢোকোে মযোনজরেট র্োে জোনমন নোমেেু করে র্োরক 
গজলহোজরর্ গপ্রেণ করে। বেরেে গিষ নোেোদ পরৃ্ন্ত মোমলোটি চ্লনেল। 
 
                                
 
                                           গক্ষরত্র       ই                 করেরে। 
                        , িমীয় বো সোম্প্রদোনয়ক উরত্তজনো সতনি কেরর্ পোরে এমন সব 
                                                            ৎসোনহর্ করেরে । 
     ২০০৯                                          নবশ্বনবদযোলরয়ে গর্সব 
      ,                                     ,              হরয়নেরলো               
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  ঠ                                       ই       নেরয়রেন।                         
                                       হরয়রে              । 
 
                   র্ুরদ্ধে উপে গলখো বনপুিক প্রকোরিে গক্ষরত্র     নে নজেদোনে ও 
ননুরমোদরনে নবষয়টি নেল। এনপ্ররলে ৩ র্োনেরখ পনেকল্পনো মন্ত্রী এ.রক. খন্দকোে স্বোিীনর্ো র্ুরদ্ধে 
সেকোনে নববেণরক প্রশ্ন কেোে কোেরণ প্রিোনমন্ত্রীে কোরৃ্োলরয়ে নজজ্ঞোসোবোরদে সম্মুখীন হন। মন্ত্রী 
পদর্যোে কেোে কর্ো নবরবচ্নো কেরলও গিষ পরৃ্ন্ত র্ো করেননন।  
 
 .       ণ     -                            
 
            -                                    হরয়রে।                   ই 
                       ।                                            -
                    হিরক্ষপ করেরে। 
 
   -                    
 
                                                   ই               হরয়রে।      
                                                                       
 ঠ            করে। গর্মন সেকোে নবএননপরক গম'ে ৬ এবং ১৪ র্োনেরখ সমোরবি কেোে 
ননুমনর্ গদয়নন। নরটোবরেে ১৯ র্োনেরখ পুনলি ঢোকোয় সব নমনেল-সমোরবি নননষদ্ধ করেরে নকন্তু 
নরটোবরেে ২৫ র্োনেরখ এবং আরেো ননযোনয সময় গবি করয়কবোেন সমোরবি কেোে ননুমনর্ 
নদরয়রে।  ই                                                          । আনন 
ও সোনলি গকে      ,             জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয             ১০৫ 
     ই            করেরে।                                                    
করে            করে     গে। 
 
গম মোরসে ৫ এবং ৬ র্োনেরখ "ঢোকো গঘেোও" কমসৃভনচ্ে সময় হোজোে হোজোে গহতোজরর্ নসলোরমে 
সমরৃ্করক গজোেপভবৃক েত্রর্ঙ্গ কেোে জনয সেকোে ননেোপত্তো সংস্থোগুরলোরক ননর্্ুতব করেন। সেকোে 
র্নদও প্রর্রম গহতোজর্রক সমোরবি কেোে ননুমনর্ নদরয়নেল নকন্তু গহতোজরর্ে সমোরবি সনহংস রূপ 
িোেণ কেোে পে কর্তৃ পক্ষ র্োরদেরক মনর্নঝল চ্েে র্যোে কেোে ননরদৃি গদয়। সমোরবিকোেীেো 
গস্বচ্ছোয় সমোরবি স্থল র্যোে করেনন। সেকোে দোনব করে পুনলি ও েক্ষণিীল নসলোনম গেোষ্ঠীে মরিয 
সংঘরষৃ ১১জন ননহর্ হরয়রে। ননেোপত্তো বোনহনীে সদসযসহ ননিকোংি সংবোদ মোিযম মতরর্ে সংখযো 
১০ গর্রক ১৬-এে মরিয বরল উরল্লখ করে। নহউমযোন েোনটস ওয়োচ্ ও আল-জোনজেো জোনোয় নন্তর্ 
৫০জন মোনষু মোেো গেরে এবং ননিকোে  জরুন র্োে প্রনর্রবদরন উরল্লখ করেরে গর্  দনুদরন নবনর্ন্ন 
ঘটনোয় ৬১ জরনে প্রোণহোনন ঘরটরে ( গসকিন ৫ গদখুন)। 
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         ই           ,         ই                                              
                 হরয়রে।                          ই                            
  ঠ     ে               । 
 
                    
 
                         “                 ”         ই                    
                         ।                   ই                        ।    
              ই                                      গপরেরে।নরটোবে পরৃ্ন্ত সেকোে 
৫৪টি বর্নে গপোিোক খোরর্ে গট্রি নউননয়নরক ননবন্ধনরু্্তব করেরে। সেকোরেে             
বুযরেো           ,            আনদবোসী ননিকোে                                     
                                   করে                                      
             কখরনো কখরনো           (      ২. .  ৫ এবং ৭      )। আরবদরনে নর্ন 
বেে পে সেকোে একটি আন্তজৃোনর্ক      -গক গেোনহঙ্গোরদে একটি সেকোনে িেণোর্ী নিনবরে 
গেোনহঙ্গো িেণোর্ীরদে মোননবক সহোয়র্ো প্রদোরন কোজ কেোে ননুমনর্ গদয়। ২০১০ সোরল সংস্থোটি এ 
ননুরেোি জোনোয়। সেকোে এ নবষরয় কমৃের্ আরেকটি আন্তজৃোনর্ক এননজও'ে আবোনসক পুনিনবরদে 
নর্সো বোনর্ল করেরে।       বুযরেো                                             
নবযোহর্ েোরখ             । 
 
গ.               
www.state.gov/j/drl/irf/rpt/       ই                                                
     । 
 
 . চ               ,       ণ        চ        ,   ণ                             
 
 ই                          ,            ,                                    
                                              ।                                
                                    ই                  । 
 
                             ই         (ই    ই     )                       
                 ,        ,                                                     
                                                করে  । 
 
          :                                                                       
  ।         সংখযোলঘ ুজনরেোষ্ঠীে                        ।                              

http://www.state.gov/j/drl/irf/rpt/
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                                                  ।১৯৭১                          
                                                । 
 
                     ই   ই               করে   । 
 
      ণ        চ         
 
১৯৭৩      ১৯৯৭          ননম্ন                                  সহস্র             
                                        ।                                 
        করে বোঙোনল                                                          
                          বোঙোনল                   করে। 
 
                                                                      ।         
                                   ,                                ,         
                                    করে র্োরক। 
 
                                                             ই                
          ।                                ,                                  
 ই                                                       ।              
                                                ই                    ই       
    হরয়রে।                                          ,             ,          , 
           সেকোরেে                    করে                                  
                 ৎখোর্ করে (রসকিন ৬ গদখনু)।  
 
    র্য                                   ( ই    )                       । 
২০০০      সেকোরেে                                                করে,          
                                                         ।   ই              
ই                ,  ই                ৯০ হোজোে।                                
                                                                     নবনিি 
                                   করে ।                                      
            । 
 
  ণ              
 
                   ৩০                                ই    ই        ই         
(                   )                                                 করে। 
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ই    ই     -            ,      ২                           ,            
                      ।                          ২      ৫                    
                               ই                               ।  ই           
                         ই                                                    
                  । এরদে          ২০,০০০                                     
                                   ৯,০০০                          করে। 
পেেোষ্ট্রমন্ত্রীে গনর্ত ে সেকোে গেোনহঙ্গোরদে উপে একটি জোর্ীয় গকৌিল প্রণয়ন করেরে র্রব বেরেে 
গিষ নোেোদ সেকোে র্োে নীনর্ সম্পরকৃ আন্তজৃোনর্ক সম্প্রদোয়রক জোনোয়নন। 
 
                         : আনরন                                         
িেণোর্ী             কর্ো বলো হয়নন।                                             
            করে  ।      ই                                                   
                      করেরে,                                              
               করে                                       করে     ।       
                         ই                                                  
                                  ই    ই     -                  করেরে।     
                                           ই                                
                          ,      ই    ই     -                  ,         
                                     করে  ।                     ই       ২০১২ 
সোরলে                                        ,                করে         
                                           করে               ঠ  । গিষ পরৃ্ন্ত  
এ সংকরটে সময় সেকোে সবরচ্রয় নবপন্ন বযন্তবরদে সীমোন্ত পোে হরর্ গদয় এবং র্োরদেরক গমৌনলক 
সহোয়র্ো প্রদোন করে। আরলোচ্য বেরে সেকোে গেোনহঙ্গো িেণোর্ীরদে গজোেপভবৃক বোমৃোয় গতের্ 
পোঠোরনোে পভরবৃে নীনর্রর্ গতের্ গেরে। গসরেম্বরেে গিষ পরৃ্ন্ত নউএনএনচ্নসআে-এে নহসোব মরর্ 
সেকোে ৫ ৭০০জন গেোনহঙ্গো িেণোর্ীরক বোমৃোয় গতের্ পোঠিরয়রে। 
 
  -       :                                                                
                                        গক        করে। নউএনএনচ্নসআরেে নহসোব মরর্  
জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বে পরৃ্ন্ত                                          ৭ ৫০০         
              করে               ঠ  ।ই    ই       র্োে          ই   ঠ        
              জোনোয় গর্                ঠ     হরয়রে            ই                 
                     ।                 ঠ                                         
    -               ।             করেরে                               
                                           করে। 
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                : ই    ই           ,                                      
     ।     ,     ,      ,                  ,             ,                    
                                 । 
 
        :                                                                  
     ।           ই                                                     ই          
                                      ।  ই                              
                                                                      
করে।                          ই                              করেরে।   
 
                        :                            ,                          
                                                                              
      ই    ই     -                                নবরিষ নকেু নদরকে          
             ।র্রব                                                    
     ।                                              ই। ২০১২ সোরল 
ই    ই                                                    করে             
                                                                               
                        সীমো  উপরে। 
 
                                              । ২০১০ সোরল এটি কেো হয়। র্রব পঞ্চম 
গশ্রণী পরৃ্ন্ত এটি বোিবোয়ন কেো হয়।                                             
            ।                                 ই                                 
  ।                                           করে       ই                    
                                       করে।  ই                            
                          ই,                      ই                  । 
 
                            েন আনষু্ঠোননক ও ননয়নমর্                        
             । র্োে পনেবররৃ্ নউএনএনচ্নসআে                  সেকোনে িেণোর্ী নিনবরে 
             গদে        স্বোস্থয      প্রদোন করে।                                   
                                                             য়, নকন্তু         
  ই                         সেকোনে         ে                             
    ৎসো                                        । 
 
                          ে                                                  
                                                                           
                                         । গসরেম্বে মোরসে মরিয নউএনএনচ্নসআে-এে 
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প্রকল্প বোিবোয়রনে সহরর্োেী এননজও নযোকিন নযোরেনস্ট হোঙ্গোে (এনসএত)  হযোনন্ডকযোপ 
নন্টোেনযোিনোল এবং সনলিোনেটিজ নন্টোেনযোিনোল গমৌনলক জীবনেক্ষোকোেী সহোয়র্ো বোিবোয়রন সক্ষম 
হয়। ‘      ই           ’, ‘          ই       ’,     ‘        ই -নউরক’      
           -          ,         ,                                     
                                                           ২০১২ সোরলে     ই 
                ।                                                            
      করে    । 
 
              ই                                   ই                        
      ।                                              ই                       
    ,                                 ।                            ই    
                  ;                                                             
  ই     -                 হরয়রে। 
 
স্থোয়ী       :  খুব নল্প সংখযক                                হরয়রে                    
                 করেরে।      সমসযো সমোিোরনে গকোন সম্ভোবনো গদখো র্োরচ্ছ নো      
                                                                               
                                                                                
       ।সেকোনে কমৃকরৃ্োেো জোনোয় গর্ নরু্ন গেোনহঙ্গো নবষয়ক গকৌিলপরত্র কক্সবোজোরেে সব 
নননবনন্ধর্ গেোনহঙ্গো িেণোর্ীরক নচ্নির্ কেোে জনয সুপোনেি কেো হরয়রে।   
 
             
 
                  ই                   ।  ই                                  
              করে বো ননয গকোনর্োরব                            । 
 
      ৩                          :   গ                                  
 
                                                                           । 
                                                                             
             ই              করেরে। 
 
২০১২ সোরলে গসরেম্বে মোরস             ননবৃোচ্নকোলীে নস্থোয়ী          সেকোরেে বযবস্থোটি 
বোনর্ল কেরল আওয়োমী লীে এবং নবরেোিী দল নবএননপে মরিয েোজনননর্ক নচ্লোবস্থো শুরু হয়। 
এন মর্োননকয েোজনননর্ক সনহংসর্োরক বতনদ্ধ করে র্োে কোেরণ সোিোেণ নোেনেক ও নিশুেোও 
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আ্রমমরনে নিকোে হয়। ২০১৪ সোরলে জোনুয়োনেে ৫ র্োনেরখ সংসরদে নরিৃরকে গবনি আসরন 
ননবৃোচ্রনে জনয গর্ বযোলট েোপোরনো হয় র্োরর্ মোত্র একজন করে প্রোর্ী নেরলন।  
 
     চ                            ণ 
  
              : ২০০৮                                                        
        ২০০৯                                ।                             ই 
                                  করেরেন।                                 ১       
     ৩৫০             ৩০৮         ন।                                      
     ১     ।           ন              ।                            
                                     ।                                     
                                     । 
 
           :                     করে।     বোরজট ননিরবিন চ্লোকোরল এবং ননযোনয নকেু 
নদরন                                                         আরস।           
                                                            করে। 
 
                     সর্োসমোরবি               (      ২. .      )             
              করেরে।                                                    
                           (      ২. .      )। 
 
                         :            ই    ই                                   
            কোরন্ড                          ।        ৩০০                    
                                 পোরেন            ৫০               নয 
          ।                   ৬৯                   ।            ১৯    
                      হরয়রে      ৫০                                             
                করেরে।                             ।                          দোনয়ে 
     করেরেন। জরুনে ২ র্োনেরখ নিনেন িোেনমন গচ্ৌিুেী সংসরদে নিকোে হন। 
 
                                                  । 
 
      ৪                       
 
                                                ই       ।            ই  ই  
                  করে  ।                 ,        ,                             
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                   সেকোরেে                  করেরে।                     ই       
                       হরয়রে ।  
 
      :                                                             ।            
২০১০                                                                         
                               ।                                       
সেকোরেে                                    করেরে।                   , সেকোরেে 
                                                                       
        করে।                                                                
                                   নবচ্োে                         ।           
ই                                                                            
    “            ”       হরয়রে। সেকোে ১০ নরর্ম্বরেে এক সংরিোিনীে মোিযরম দনুীনর্ 
দমন কনমিরনে সেকোরেে পভবৃ ননুমনর্ েোিো সেকোনে কমৃকরৃ্োরদে নবরুরদ্ধ আননোনুে বযবস্থো 
রেফহরণে গর্ কর্তৃ ে নেল র্োরক নবরলোপ করে। ননিকন্তু দনুীনর্ দমন কনমিরনে কমৃকরৃ্োেো র্নদ 
আদোলরর্ র্োরদে দনুীনর্ে মোমলো প্রমোণ কেরর্ নো পোরেন র্োহরল র্োরদেরক দনু গর্রক পোাঁচ্ বেরেে 
কোেোদন্ড গর্োে কেরর্ হরব। 
 
জোনুয়োনেে ৩১ র্োনেরখ সেকোে পদ্মো গসরু্ে জনয নবশ্ববযোংরকে কোরে গর্ ৯হোজোে ৬ি গকোটি টোকো 
ঋরণে জনয ননুরেোি জোননরয়নেল র্ো প্রর্যোখোন করে গনয়। প্রো্তবন গর্োেোরর্োে মন্ত্রী বসয়দ আবুল 
গহোরসরনে নবরুরদ্ধ দনুীনর্ দমন কনমিন গকোন ননর্রর্োে আনরর্ বযরৃ্ হওয়োয় আন্তজৃোনর্ক 
নবরিষজ্ঞরদে ননরয় েঠির্ নবশ্ব বযোংরকে বোনহযক পযোরনল দনুীনর্ দমন কনমিরনে সমোরলোচ্নো করে। 
পযোরনল নবশ্বোস করে দনুীনর্ে গকরলঙ্কোনেরর্ র্োে র্ভ নমকোে সুিি প্রমোণ েরয়রে। র্োে তলশ্রুনর্রর্ 
সেকোে এন নসদ্ধোন্ত রেফহণ করে। গসরেম্বরেে ১৯ র্োনেরখ একটি নবরদিী আদোলর্ প্রো্তবন পেেোে 
মন্ত্রী আবুল হোসোন গচ্ৌিুেীে নবরুরদ্ধ আনুষ্ঠোননক ননর্রর্োে দোরয়ে করে। আবলু হোসোন গচ্ৌিুেীরকও 
এে সোরর্ জিোরনো হয়। 
  
                                                          ।                    
              ই                         করে                       ক্ষণ        
েোরখন।                                                                 । 
 
                  সেকোরেে                                                   
                                                      য়। 
 
                                                  ।                               
                                                             ।             
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                  ই         হরয়রে। 
 
নপেোি তোাঁসকোেীে সেুক্ষো: জনস্বোররৃ্ র্র্য প্রকোি আনন ননবি কোজ গর্মন ঘুষ প্রদোরনে প্রিোব বো 
ননযোনয দনুীনর্  বযোপক নপচ্য় বো জোনলয়োনর্  বযোপক নবযবস্থোপনো  ক্ষমর্োে নপবযবহোে এবং 
জনস্বোস্থয ও ননেোপত্তোে প্রনর্ হুমনকে প্রমোণ র্নদ গকোন সেকোনে কমকৃরৃ্ো নর্যন্তেীণর্োরব প্রকোি করে 
বো আননসম্মর্র্োরব জনসমরক্ষ প্রকোি করে র্োহরল র্োরক সুেক্ষো গদরব। আনরন গবসেকোনে খোরর্ে 
কমীরদেরক একন িেরনে সুেক্ষো প্রদোন কেো হয়নন। আেস্ট ২০১২ সোরল দদুক জোনোয় গকবল ১০ 
ির্োংি সেকোনে কমৃকরৃ্ো এন আননটি সম্পরকৃ জোনর্। সরচ্র্নর্োে নর্োরবে পোিোপোনি  কমৃকরৃ্ো 
গজরনরশুরন নমর্যো র্র্য প্রদোন করেরে র্দরন্ত র্নদ র্ো প্রমোণ হয় র্োহরল র্োে দনু গর্রক পোাঁচ্ বেরেে 
গজল হরর্ পোরে  এরূপ নবিোন র্োকোে কোেরণ কমকৃরৃ্োেো র্র্য প্রকোি কেো গর্রক নবের্ র্োকরর্ 
পোরে। 
 
আনরৃ্ক নবষরয়ে র্র্য প্রকোি: আনরন ননবৃোনচ্র্ বো মরনোনীর্ কমৃকরৃ্োরদে র্োরদে আয় ও সম্পরদে 
নহসোব প্রকোি কেোে কর্ো বলো হয়নন। আওয়োমী লীে র্োে ননবৃোচ্নী নিনর্হোরে প্রনর্শ্রুনর্ নদরয়নেল 
গর্ মন্ত্রী ও সংসদ সদসযেো র্োরদে সম্পরদে নববেণী প্রকোি কেরব  নকন্তু র্োেো র্ো করেনন। 
 
র্র্য পোওয়োয় জনেরণে প্ররবিোনিকোে:  ই         সেকোরেে                       করেরে,     

         ই                         ।            ই  ই                    ।  ই          
                  (                     )          হরয়রে                                

    হরয়রে।                            করে                                           করে 

                                                       ।                    ন      ই  

                                                                               
                        ই       করেরে।  ই                    ৎ           
                                                  করে।  

 
      ৫                         গ                                    
               
 
                                                                           
    ই                       করেরে।                                করে       
             করেরে।                         ই সেকোরেে   ঠ                   
           ই                           করেরে।                                
                                                 করে  । 
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                                :               ঠ             ’           
                                       করে   ।           ,              , 
              ,                                                              -
                     করে      সেকোরেে                                          
হরয়রে।           ই       ,        এবং গর্সব আন্তজৃোনর্ক সংস্থো গেোনহঙ্গো িেণোর্ীরদে 
সোহোর্য নদরয় র্োরক র্োেো                                   করে                  
      করে                                           করে                      
     করেরে।                                                        হরয়রে।      
             ,                                         ।                 করে  
প্রকল্প বরন্ধে ননরদৃি পোঠিরয়                                                   
                      করে। 
 
সেকোে আেরস্টে ১০ র্োনেরখ ননিকোরেে গসর্রমটোনে আনদলুে েহমোন খোনরক গরেফতর্োে করে দনু 
মোস আটরক েোরখ (রসকিন ২.ক গদখুন); আেরস্টে ১১ র্োনেরখ ননিকোরেে ননতস গর্রক পোাঁচ্টি 
কনম্পউটোে জব্দ করে এবং গসরেম্বরেে ৪ র্োনেরখ এননজও-টিে গপ্রনসরিন্ট নোনসরুনিন এলোরনে 
নবরুরদ্ধ গরেফতর্োনে পরেোয়োনো জোনে করে। এসরবে মোিযরম সেকোে ননিকোরেে কোরৃ্্রমমরক বোিোরেফি 
করে। ৫-৬ গম গহতোজরর্ে সমোরবরি সেকোে ননর্র্োন চ্োলোরল ৬১ জন মোেো র্োয় বরল 
ননিকোরেে জনু মোরসে প্রনর্রবদরন প্রকোনির্ হরল এ িেরনে পদরক্ষপ গনয়ো শুরু হয়। মতরর্ে এ 
সংখযো সেকোনে নহসোব ১১ জরনে রু্লনোয় গবনি(রসকিন ২.খ গদখুন)। সেকোে দোনব জোনোয় র্োেো 
মোেো গেরে বরল ননিকোে দোনব কেরে র্োরদে নোম গর্ন র্োেো সেকোেরক গদয়। নকন্তু সেকোে 
সোক্ষীরদে সেুক্ষো প্রদোন কেরর্ এবং গম ৫-৬ র্োনেরখে ঘটনো র্দন্ত কেরর্ সম্মর্ হবোে আে পরৃ্ন্ত 
ননিকোে নোম প্রদোন কেরর্ নস্বীকোে করে। সেকোে এন নসদ্ধোরন্ত গপৌাঁরে গর্ এন প্রনর্রবদন েোরষ্ট্রে 
জনয নবমোননোকে ও মোনহোননকে  র্োে কোেরণ আনদলুে েহমোন খোনরক আটক কেো হয়। ঢোকোয় 
ননিকোরেে কমী এবং ননযোনয গজলোয় এে গস্বচ্ছোরসবকরদে গনটওয়োকৃ জোননরয়রে গর্  র্োেো আরেো 
হয়েোননে নিকোে হরয়রে এবং র্োেো দোনব করেরে গর্ র্োরদে গটনলরতোন কল  নরমনল এবং েনর্নবনি 
ননেোপত্তো বোনহনীে সদসযরদে সোবৃক্ষননক নজেদোনেে মরিয েরয়রে। আনদলেু েহমোন খোন আটক 
র্োকোে সময় ননিকোে র্োরদে মোনসক মোনবোনিকোে পনেবীক্ষণ প্রনর্রবদন প্রকোি কেরর্ পোরেনন। 
 
                                                                                     

  য়।           ই        জরুনে ১৬ র্োনেরখ গেোলোম আজরমে নবচ্োে কোরৃ্্রমম র্র্োর্র্ প্রন্রময়ো 
ননুসেণ করে হয়নন বরল উরল্লখ কেরল আন্তজৃোনর্ক র্ুদ্ধোপেোি ট্রোনবুযনোল           ই          
                             আরন (রসকিন ১.ঙ. গদখুন)। নহউমযোন েোনটস ওয়োচ্ 
সবৃরিষ সময়সীমো গসরেম্বরেে ২ র্োনেরখে মরিয এ ননর্রর্োরেে বযোপোরে গকোন জবোব গদয়নন। 
বেরেে গিষ নোেোদ মোমলোটি চ্লনেল। 
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সেকোরেে                :                        (   ই     )    -           
    ,                     ই         ।                                       
                                                          ে           । 
                                                                             
                                          হরয়রে । ‘ই              -         
                ই                                              ই   
( ই    )”             ,                                                   
                                   করে   ।  ই                              
                                                                         
                                    করে। 
 
      ৬      ,                       চ    
 
 ই                                                                   ।       
                                                            ,   ঠ           
     ,                                ,                                
                            ই                                       ।         
 ই                   ।     ,    ,                       ,                         
                                         হরয়রে । 
 
     
 
                        :  ই              -                           ।     
                                ই           ই।             ,       জোনুয়োনে 
গর্রক গসরেম্বরেে মরিয ৭২৯                                 হরয়রে           ৩০৫    
      ৪০৪ জন নিশু   ২০                                    ।              
             ৫৫                হর্যো কেো        ২০১                     । 
 ই        ি                       প্রর্ম ৯ মোরস ১৬৬                      
৭০২                                      হরয়রে। এরদে মরিয ৬৯                
                 ২০৭                     । বোেজন নোেী িষৃরণে পে আত্মহর্যো করে। 
                              ,                   ই                           । 
                                                    ই           করে    । 
িষৃণকোেীরদে নবচ্োে নেল দবৃুল ও নসঙ্গনর্পভণৃ। জোনুয়োনেে ১৩ র্োনেরখ েোজবোনিে মুলঘরে েনচ্ 
গিখ পঞ্চম গশ্রনণে একজন েোত্রীরক িষৃণ করে। পনুলি ২০১২ সোরলে জরুন এন একন গমরয়রক িষৃরণে 
প্ররচ্িোে জনয গিখরক গরেফতর্োে করেনেল  নকন্তু নিরসম্বরে র্োরক জোনমরন মুন্তব গদয়ো হয়।   
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 ই                                              । পোনেবোনেক ননরৃ্োর্রনে নিকোে 
বযন্তবরদে জনয সেকোে একটি গেোপন হটলোনন এবং গবি করয়কটি সংকট গকে খুরলরে।      
                                                       সেকোরেে          
          করেরে।                                        ।             জোনুয়োনে 
গর্রক গসরেম্বরেে মরিয                       ই                                 
      ২৫৬৯    গপোটৃ                                      ৪৩              
করেরে। প্রোয় গকোরনো সেকোনে সোহোর্য েোিোন গবসেকোনে সংস্থোগুরলো পোনেবোনেক সনহংসর্ো গেোরিে 
প্ররচ্িোে র্হনবল গর্োেোয়।                                                     
 ই                                                 ঠ  ।                   
              ঠ     হরয়রে         ঠ    হরয়রে                                   
         ।                                                               । 
 
নোেীে নবরুরদ্ধ সনহংসর্োে উপে জোনর্সংরঘে একোনিক সংস্থো একটি সমীক্ষো পনেচ্োলনো করে। 
গসরেম্বরেে ১০ র্োনেরখ এটি প্রকোনির্ হয়। বোংলোরদরিে একটি িহে এবং একটি রেফোরমে ১৮ গর্রক 
৫৯ বেে বয়সী ২৪০০জন পুরুরষে উপে এন সমীক্ষো পনেচ্োলনো কেো হয়। এ সমীক্ষোয় গদখো র্োয়  
িহরেে পুরুষরদে ৫৫ ির্োংি এবং রেফোরমে পুরুষরদে ৫৭ ির্োংি জোননরয়রে গর্ র্োেো ননরজেোন 
নোেীে উপে িোেীনেক এবং/বো গর্ৌন সনহংসর্ো চ্োলোয়। সমীক্ষোয় গদখো র্োয় িষৃকরদে নবচ্োরেে হোে 
কম হওয়োয় একটি দোয়মুন্তবে সংস্কত নর্ বর্নে হরয়রে এবং এে তরল র্োেো িষৃণ করেরে বরল স্বীকোে 
করেরে র্োেো এ নপেোিমভলক কোরজ আরেো উৎসোনহর্ হরয়রে। রেফোরমে উত্তেদোর্োরদে মরিয ৮৮জন 
এবং িহরেে উত্তেদোর্োরদে মরিয ৯৫জন জোননরয়রে গর্ র্োেো িষৃরনে জনয গকোন আননের্ িোনি 
গর্োে করেনন।  
  
                 : নকেু এননজও জোনোয়                                           
        ।        জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয            ন্ত ৩৮৩                 
         করেরে। এরদে      ১২৫                হরয়রে এবং ১৫          করেরে। 
আনন ও সোনলি গকে একন সময়কোরলে মরিয            ন্ত ২৬৫                     
     করেরে। এরদে      ১২৮                হরয়রে এবং ২১          করেরে। গর্মন  
মোরচৃ্ে ২ র্োনেরখ নোটরেে সদরে ২১ বেে বয়সী ননলুতোেরক র্োে স্বোমী েোনকব গহোরসন মোেিে 
কেোে পে গস মোেো র্োয়। গহোরসন র্োে শুিেবোনিে গলোকজনরক জোননরয়রে গর্ গর্ৌরু্ক নহরসরব 
র্োরক গর্ মরিরলে মটেসোনরকল গদয়োে প্রনর্শ্রুনর্ র্োেো নদরয়নেল  র্োরক গর্ মটেসোনরকলটি গদয়ো 
হরয়রে র্ো গসন মরিরলে নয়। ননলুতোরেে পনেবোে েোনকব ও র্োে পনেবোরেে নবরুরদ্ধ পুনলরিে 
কোরে মোমলো দোরয়ে করে। পুনলি র্োে র্দন্ত গিষ করেরে এবং বেরেে গিষ নোেোদ আদোলরর্ 
শুনোনন চ্লনেল। 
 
         ১২        তরর্োয়োরক              করে ২০০১        ই                  করে 
                                           করে;                             করে 
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  ,                                                                             
                          ,                     ক্ষ  ই                        । 
ই                                 ই       ই                ই তরর্োয়ো             
     । র্রব এ িেরনে নবনিননরষি সরেও                         এ িেরনে তরর্োয়ো 
জোনে করেরেন। ই                            ই                               
                                                             ।  
 
               ই                            ।                                
                           করেরেন।  ই                   ,                   
      ২১   ই                          ।             ৫                   
         ।                           ,                   র্য               
      । 
 
                                         ,                                   
        ।                         -              ই     -                 করেরে 
                                        হরয়রে                           
    ।                                                                           
               । 
 
এনসি সোের্োনবোেস তোউরন্ডিরনে          ,       জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয ৩১    
    , ২৩        , ৯                ১                               হরয়রে। 
ননিকোে ৩১        , ৭        , ৪                ২                         
      হরয়রে জোননরয়রে এবং আনন ও সোনলি গকে জোনোয় ৩৬জন নোেী এনসি আ্রমমরনে 
নিকোে হরয়রে। আনরনে উরিিয হরলো                                           
            ।      ই                         ই                   ই    
                   করে    ।                                                  
                                 করে।                                  
                                                                        
করে।                                           ।                             
                                     ই  ই                         করে 
  ।          ই                           ই                              এবং গদোষী 
সোবযি কেোে হোেও নেল কম। পুনলরিে এনসি নপেোি ননয়ন্ত্রণ নজেদোনে গসল জোনোয়  ২০০২ 
গর্রক ২০১৩ সোরলে মোচৃ্ পরৃ্ন্ত             ১০       মোমলোয়            আসোমীরক 
                  গপরেরে । জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বে মোরসে মরিয আদোলর্             
১০                  করে।  
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           :                                                              
     ।                                              এবং নরনকসময় র্ো গমরয়রদেরক 
সু্করল বো কমৃরক্ষরত্র র্োওয়ো গর্রক নবের্ করে।                                ২৯১টি এবং 
আনন ও সোনলি গকে ১৫৭টি                 করে।                    ই       
        । জরুনে ৫ র্োনেরখ নোেোয়নেরেে তরু্ল্লোে কোচু্য়ো বর্নে গপোিোক কোেখোনোয় একজন 
সুপোের্োনজোরেে হোরর্ খোনদজো আ্তবোে মনু্নী নোরম একজন শ্রনমক গর্ৌন হয়েোননে নিকোে হয়। জরুনে 
৬ র্োনেরখ খোনদজো আত্মহর্যো করে। 
 
           :   নর্                                ,                           
                                               ,                          
                      ।                                              
                ।                                                            
করে এবং নবর্েণকত র্ পনেবোে পনেকল্পনো সোমনরেফে ৪১ ির্োংি নব্রময় করে।             
                                                                       করে। ননম্ন 
আরয়ে ননিকোংি পনেবোে নবনোমভরলয প্রদত্ত সেকোনে পনেবোে পনেকল্পনো পদ্ধনর্ে উপে ননরৃ্ে 
করেরে। 
 
                                     ২০১০-              ,                  
১০০,০০০                                                      ০           
      ,     ৎ ৩২২      ১৯ -            ।                                 
                                                 ।৭                     
                          । আবিযকীয় গসবো নবর্েণ বযবস্থো বযবহোরেে (নউনএসনি) উপে 
২০১৩ সোরলে জনেপ         ৩৪                                 র্োরক এবং ৩২.৭ 
ির্োংি নিশুে জন্ম হয় গর্রকোন স্বোস্থয গকরে। ২০১১ সোরল এ সংখযো নেল র্র্ো্রমরম ৩১.৭ ও ২৯ 
ির্োংি। র্নদও ৫ .৬                                              -         
     ।     ২৫.৫                                                             
করেরে।      ২৭                                                প্রসরব    ’      
                       করেরে। 
 
     :       ,                     ই                     ই             
            করে  ।                         ই                             
                  ।                                                            
            র্োরক                   ।                 ই                      
                                                                     
                        । 
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                                 ।                                        ৮০ 
   ই     ।                                                                 
হরয়রে।                                                                       
     ন্ট                              ।       ঋ                                  
                                        ।    সেকোরেে                        
                                  -                        হরয়রে। 
 
     
 
                       ঠ    ই                             ই              
                ই               ।                                        
                                                । জরুনে ১৬ র্োনেরখ সেকোে নিশু 
নবষয়ক আনন সংরিোিন করে প্রোপ্তবয়স্ক হবোে আননের্ বয়স ১৬ গর্রক ১৮গর্ উন্নীর্ করে 
নিশুরদেরক ননপীিরনে হোর্ গর্রক েক্ষো কেরর্ বোিনর্ সুেক্ষো র্ু্তব করে।                      
                                                           করেরেন         
                           ,                  নকেুটো      হরয়রে।            
           আবিযকীয় গসবো নবর্েণ বযবস্থো বযবহোরেে(নউনএসনি) উপে ২০১৩ সোরলে 
জনেরপ                         (                )                     
              ৩৮.৭                               ।২০১১                   ১.৩ 
                       । 
 
        :                               -                             
 ই     ই।                ে     -          -                                        
            করে র্োরকন,       নর্নন                        ।     -       
                                                                             ১৯৭১ 
                                          ।      ২০০৫                       
             করে।                  ১০%      ২০১০           ৫১%-         । 
 
    : পঞ্চম                                           ।                        
                                                  করে। র্রব নিক্ষরকে গবর্ন  বন এবং 
সু্করলে গপোিোক নরনক পনেবোরেে কোরেন বযয়সোিয হরয় পরি। র্নদও প্রোর্নমক সু্করল গমরয় ও গেরল 
নিশুে র্নরৃ্ে গক্ষরত্র সমর্ো গদখো র্োয়  র্রব মোিযনমক িরে নেরয় গমরয় নিশুরদে হোে হ্রোস পোয়। 
২০১০ সোরলে নিক্ষো নীনর্রর্ বোিযর্োমভলক প্রোর্নমক নিক্ষো পঞ্চম গশ্রনণ গর্রক নিম গশ্রনণরর্ উন্নীর্ 
কেো হয়। র্রব সেকোে র্র্ক্ষণ পরৃ্ন্ত নো আনন সংরিোিন করে নরু্ন প্রোর্নমক নিক্ষোকোলরক 
প্রনর্তনলর্ করে র্র্ক্ষণ পরৃ্ন্ত এন নীনর্ে প্ররয়োে সম্ভব নয়।               ঠ          
             সেকোরেে                           ল                       
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                        করেরে।                                                
                                                             করে।             
                                                                            ই   
       ।               -                                        । 
 
          :            ,                      ,            ,                  
                                                                   ।       
       ই                            :       ,       ,     ,                    
       ।নোেীরদে নবরুরদ্ধ সংেঠির্ ৭২৯                   ,  ০৪ ই               ে 
     ।                        ৩০                          হরয়রে, ৮৩       
             হরয়রে     ৩                                            করেরে। 
                                       ১৭                                     
                               (রসকিন ১.ে গদখুন)।  
 
                                                                           
                                                                            ই 
         ।              ,          ই                ,                          
               ।                                                                 
   । 
 
গজোেপভবৃক ও           :        ই                    ১৮                 ২১ 
                                                 ই     ।            
                                                              ।            
                   হরয়রে          ।                                  ২০১৩ 
                   হরয়রে  ২০০২      ২০১১            ২০      ২               ে 
মরিয ৬৬ ির্োংরিে নবরয় হরয়রে       ১৮           ।    ৩২              হরয়রে ১৫ 
          ।                           পঞ্চম                                       
                                       ।                                   
                             ১৮                করে                        
                          করে। 
 
                  :                   ১০                                   
     । ২০১৩ সোরলে নিশু নবষয়ক আনরন ১৮ বেরেে ননরচ্ে গর্কোউরক নিশু বরল নচ্নির্ কেো 
হরয়রে।               ও এ িেরনে পণয নব্রময় বো নবর্েণ কেো নননষদ্ধ।                 
আনরন এে জনয        ১০               ৫                          হরয়রে। ২০০৯ 
      সবৃরিষ গর্ বেে এ িেরনে উপোত্ত সংরেফহ কেো হয়                                 
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                                (আনএলও)                                     
  ই   ই           করে।                                  ১৮,৯০২         
     ৮৩            , ৯               ৮               ।      ০            
    ৫৩                 ১৬                           । জনেপ সম্পন্ন কেোে সময় 
                                     নেল ১৬    ।  
  
                  :          ১৯৮০                                       
                      করে  । গদি ননসুোরে র্র্য গদখোে জনয 
http://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/bangladesh.html 

গদখুন। 
 
           
 
               ই            ই                  ই                              
           ।                          -     ই                               
        । 
 
       চ    
 
                                               ,     ই        ই             : 
www.state.gov/j/tip/ 
 

            
 
নরটোবরেে ৩ র্োনেরখ জোর্ীয় সংসদ প্রনর্বন্ধীরদে ননিকোে ও সুেক্ষো নবষয়ক আনন পোস করে। 
এটি ২০০১ সোরলে প্রনর্বন্ধী কলযোণ নবষয়ক আনরনে স্থলোনর্নস্তব হয়।  সংরিোনির্ আনরন 
                                                               হরয়রে।     
                                               হরয়রে । ই                , 
    ৎ  ,     ,         , সোমোনজক সুেক্ষো       ,                                        
             হরয়রে। 
 
আনরন প্রনর্বন্ধী বযন্তবরদে পনেচ্য়পরত্রে জনয ননবন্ধন কেরর্ বলো হয় র্োরর্ নিক্ষো প্রনর্ষ্ঠোরন র্নরৃ্ 
ও চ্োকুনেরর্ প্ররবরিে গক্ষরত্র র্োরদেরক নচ্নির্ কেো র্োয়। প্রনর্বনন্ধর্োে কোেরণ সু্করল  কমৃরক্ষরত্র বো 
উত্তেোনিকোরেে গক্ষরত্র ববষমযমভলক আচ্েণ কেো হরল ৫০০০০০ টোকো পরৃ্ন্ত জনেমোনো বো নর্ন 
বেরেে কোেোদন্ড হরর্ পোরে। আনরন ২৭ সদসয নবনিি একটি জোর্ীয় সমন্বয় কনমটিও েঠন কেো 
হরয়রে  র্োে কোজ হল এ আনরনে উরিিয পভেরণে জনয সকল সেকোনে ও গবসেকোনে সংস্থোে 
প্রোসনঙ্গক কোরৃ্্রমরমে মরিয সমন্বয় সোিন কেো।  

http://travel.state.gov/content/childabduction/english/country/bangladesh.html
http://www.state.gov/j/tip/
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“            ই               এন্ড গিরর্লপরমন্ট”           ’               ,      
১      ৬০                ।                    ১০      ।                      
         ১.৫             । 
 
“          ই             ”     ,               ৯০                          
                 ।                          নন্তরু্ন্ৃতবমভলক নিক্ষোে                
করেরে                          করেরে।                                       ও 
করেরে। 
 
 ই                                                                ।          
                          ই          ননমৃোরণে                           । 
 
                                         ই                              
     ।                                             ই       করে                
           ।সেকোনে ও গবসেকোনে েণমোিযম গুরলোরর্ নর্নিও সোবটোনরটনলং  সোংরকনর্ক র্োষো  
নিন নেিোে এবং গলখোরক কর্োয় পনেণর্ কেোে বযবস্থোে মোিযরম প্রনর্বন্ধী বযন্তবরদে র্র্য ও 
গর্োেোরর্োে প্রর্নু্তব বযবহোরেে সুরর্োে প্রদোরনে কর্ো আনরন বলো হরয়রে। নকেু সেকোনে গটনলনর্িন 
চ্যোরনল সোংরকনর্ক র্োষো বযবহোে করে। 
 
 ই   সেকোরেে       ষ      ই                                                
                    হরয়রে।                                      ,          
                                                                   
               ।                                                 সেকোরেে 
             ,                                             ।                 
                           গর্মন হুনল গচ্য়োে  শ্রবণ র্ন্ত্র  গব্রনল গমনিন এবং নরৃ্টিক্স ও 
প্রসরর্রসরসে        করেরে। 
 
                     ৎ                            । স্বোস্থয মন্ত্রণোলয় মোননসক প্রনর্বন্ধীরদে 
পেীক্ষোে জনয সকল সেকোনে গমনিরকল করলরজ নিশু নবকোি গকে স্থোপন করেরে।           
    ৎ                                                                             
           ।    -                                                   করেরে। 
সেকোে ৬৪টি গজলোে সবকটিরর্ প্রনর্বন্ধী বযন্তবরদে জনয গসবো গকে প্রনর্ষ্ঠো করেরে  গর্খোরন 
স্থোনীয় কর্তৃ পক্ষ নবনোমভরলয পুনবৃোসন সহোয়র্ো এবং সহোয়ক র্ন্ত্র প্রদোন কেরব।                 
                         ৎ      করেরে। নরর্ম্বরেে ৪ র্োনেরখ সংসরদ স্নোয়-ুনবকোি প্রনর্বন্ধী 
সুেক্ষো ট্রোস্ট আনন ২০১৩ পোস কেো হয়। 
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    গ / ণ গ           /             গ     
 
২৮ গতব্রুয়োনে নসলোনম গনর্ো গদরলোয়োে গহোরসন সোঈদীে তোাঁনসে আরদি হবোে পে ৬৪টি গজলোে 
মরিয ৫০টি গজলোে নহন্দ ুসংখযোলঘু সম্প্রদোরয়ে উপে সনহংস হোমলো চ্োলোরনো হয়। নহন্দ ুগবৌদ্ধ নিস্টোন 
ঐকয পনেষদ জোনোয়  গসরেম্বরেে ২৪ র্োনেখ পরৃ্ন্ত এসব হোমলোয় েয়জন মোেো র্োয়  ৫৬ জন 
আহর্ হয় ১৪২টি মনন্দে ২৬২টি ঘেবোনি এবং ২১৯টি সংখযোলঘু পনেচ্োনলর্ বযবসো প্রনর্ষ্ঠোরন লটু বো 
ননিসংরর্োে কেো হয়। দটুি নিস্টোন এবং একটি গবৌদ্ধ নিুযনষর্ রেফোরমে িমীয় স্থোপনোয় এবং র্োরদে 
ঘেবোনি ও বযবসোপ্রনর্ষ্ঠোরনও হোমলো চ্োলোরনো হয়। স্থোনীয় ও আন্তজৃোনর্ক েণমোিযম  মোনবোনিকোে 
সংস্থো এবং নহন্দ ুসম্প্রদোরয়ে গনর্োেো এসব হোমলোে জনয নসলোনম েোত্র নিনবেরক দোয়ী করে। এটি 
জোমোয়োরর্ নসলোনমে েোত্র সংেঠন  সোঈদী গর্ দরলে গনর্ো নেরলন। কর্তৃ পক্ষ েতহহীনরদে জনয 
সোমনয়ক আবোসরনে বযবস্থো করে। ক্ষনর্রেফিেো এ হোমলোে জনয ক্ষনর্পভেণ দোনব করে এবং র্োরদে 
জনয সুেক্ষো বযবস্থো আরেো িন্তবিোলী কেরর্ এবং হোমলোকোেীরদে নবরুরদ্ধ গতৌজদোনে মোমলো দোরয়ে 
কেরর্ আনন প্ররয়োেকোেী সংস্থোরক বরল। বোাঁিখোনল এবং সীর্োকুরন্ডে হোমলোে সোরর্ জনির্ র্োকোে 
ননর্রর্োরে কর্তৃ পক্ষ ৩ মোচৃ্ জোমোরর্ে েয়জন সমরৃ্করক এবং ১১ মোচৃ্ জোমোর্ নিনবরেে চ্োেজন 
সদসযরক গরেফতর্োে করে। 
 
               
 
১৯৯৭                                                                        
                                                               হরয়রে।      
          ঠ               ে                                                   
                করে                                              
      ।                                                             ঠ           
                           । 
 
                                      হরয়রে।                                   
                                                        ২২           , ১৮    
           েয়           । 
 
এনপ্ররলে ৪ র্োনেরখ চ্ট্টরেফোম গজলোে গকেোনীহোট রেফোরম ১২ বেে বয়সী আনদবোসী নত্রপেুো 
েতহপনেচ্োনলকোরক একজন ট্রোক চ্োলক িষৃণ করে। বোন্দেবরনে নত্রপুেো কলযোণ সনমনর্ গমরয়টিে 
ননেোপত্তোে জনয র্োরক আশ্রয় প্রদোন করে এবং স্থোনীয় পুনলরিে কোরে গমরয়টিে উপে হোমলোকোেীে 
নবরুরদ্ধ মোমলো দোরয়ে কেোে জনয নলনখর্ নববতনর্ বর্নে করে। 
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আনদবোসীেো একজন বোঙ্গোনল মটেসোনরকল চ্োলকরক নপহেণ করেরে এ িেরনে গুজব েনিরয় পিোে 
পে আেরস্টে ৩ র্োনেরখ খোেিোেনিে মনর্েোঙ্গোে টোননিং এলোকোয় েয়টি রেফোরম            উপে 
বযোপক                          । নত্রপেুো সম্প্রদোরয়ে নবরুরদ্ধ প্রনর্রিোিমভলক হোমলোয় ২০০০ 
আনদবোসী পনেবোে সীমোন্ত ননর্্রমম করে র্োেরর্ে নত্রপুেোয় পোনলরয় র্োয়  ১২জন আহর্ হয়  ৩৪টি 
ঘে পুরি র্োয়  দটুি গবৌদ্ধমনন্দে ক্ষনর্রেফি হয় এবং ২৫৯টি বোনি লুট কেো হয়। স্থোনীয় ননিবোসীেো 
জোনোয় কোেোকোনে গর্সব নবনজনব সদসয নেল র্োেো আ্রমমণ প্রনর্হর্ কেোে জনয পরৃ্োপ্ত পদরক্ষপ 
রেফহণ করেনন বো আ্রমমণ শুরু হবোে পে র্ো র্োমোরনোে গচ্িো করেনন। কর্তৃ পক্ষ এ হোমলোে সোরর্ 
জনির্ র্োকোে ননর্রর্োরে মটেসোনরকল চ্োলকসহ ১১জনরক গরেফতর্োে করে। এন মটেসোনরকল চ্োলক 
ননরজে নপহেণ হবোে নমর্যো নোটক সোনজরয়নেল। র্রব বেরেে গিষ নোেোদ র্োেো জোনমরন মু্তব 
নেল।  
 
েোমুরর্ নবনস্থর্ গবৌদ্ধরদে িমীয় স্থোপনো বংসংরসে সোরর্ জনির্ র্োকোে দোরয় আটক হওয়ো ৫৪০ 
জরনে মরিয ১৯ জরনে নবরুরদ্ধ গতৌজদোনে কোরৃ্িোেো শুরু হরয়রে। র্নদও সরন্দহর্োজনরদে নবরুরদ্ধ 
সোর্টি মোমলো আনো হরয়রে  নকন্তু আদোলর্ এখরনো কোউরক গদোষীসোবযি করেনন বো গকোন সোজো 
গদয়নন। স্থোনীয় িমীয় গনর্োেো জোনোয় গর্ আওয়োমী লীরেে সোরর্ র্োেো জনির্ আরে র্োরদেরক 
নবচ্োরেে আওর্োয় গনয়ো হরচ্ছ নো। গর্ প্রিোসননক ও নবচ্োেনবর্োেীয় র্দরন্তে মোিযরম 
সরন্দহর্োজনরদেরক নচ্নির্ কেো হরয়রে র্ো ননেরপক্ষ নেল।  
 
                                                                           
          জোনোয়।২০১১ সোরল স্থোনীয় নংিীদোেরদে সোরর্ বযন্তবের্ ববঠক কেরর্ নো পোেোয় 
                   ২০১২ সোরল এবং আরলোচ্য বেরে নর্নটি পোবৃর্য গজলোয় র্োে বোৎসনেক 
প্রনর্রবদন বর্নেে নমিন পনেচ্োলনো কেরর্ পোরেনন।  
 
                                              ।                           
            করে                                                             
        করে  ।                               ঠ                             । 
 
                                                                                   
            ।                                                          
                  ননমোৃণ     চ্োনলরয় নেরয়রে।                                 
করে  ।                      ,                                              , 
                                                                  করেরে       
                     করে      । 
 
            ণ                              ,                       
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               ই                        ি।      ই  ই            নন। 
          ,           ,                                          ,       
                 করে         গমরয়রদে                                 ই  ই    
       করেরে। সেকোে এনপ্ররলে সোবৃজনীন পরৃ্োবতত্ত ননেীক্ষোয় নহজিো জনরেোষ্ঠীে ননিরেে কর্ো 
স্বীকোে করেরে। ২০০৯ সোরলে ননেীক্ষোে সময় সেকোরেে নবস্থোন নেল ঠিক এে নবপেীর্। র্খন 
পেেোষ্ট্র মন্ত্রী বরলনেরলন গর্ বোংলোরদরি গকোন নহজিো জনরেোষ্ঠী গনন। ননিকন্তু সেকোে নহজিোরদে 
জনয জোর্ীয় বোরজরট নরৃ্ বেোি করেরে। 
 
নরর্ম্বরেে ১১ র্োনেরখ সেকোে গঘোষনো করে গর্ সেকোে নহজিোরদে নোেী বো পুরুষ নয়  আলোদো 
গজন্ডোে নহরসরব নবরবচ্নো কেরব। সমোজ কলযোণ মন্ত্রণোলরয়ে জনেপ ননুসোরে গদরি প্রোয় ১০ ০০০ 
নহজিো েরয়রে। 
 
                                                        ,                    
                    ঠ      । 
 
                                      ,                             
   ,                                                ।                      
                                 জোনুয়োনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয              
৬৯                        ।        ২০১২                  ১৩৯ ।               
                                                                 । 
 
                                 চ ণ  
 
                            গে           । ননিকোে      ১০০                
        । আনন ও সোনলি গকরেে মরর্ নন্তর্ ৯৯ জন মোেো গেরে।                      
           করে                                                    নি।    
                                  ঘরট জরুনে ১৪ র্োনেরখ গনোয়োখোনলে সুবণৃ চ্রে র্খন 
স্থোনীয় গলোরকেো একটি নপেোিী চ্র্রমে ১০জন সদসযরক গমরে গতরল। স্থোনীয় গলোরকেো শুনরর্ পোয় 
গর্ দলটি রেফোময বোজোরে িোকোনর্ কেোে পনেকল্পনো কেরে  র্োেো র্োরদেরক িোওয়ো করে এবং নপটিরয় 
গমরে গতরল। 
 
   ই                                   ,                         ,     
                              করেরে।                          -               
      ৯                 করে। ননযনদরক আনন ও সোনলি গকে সোেো বেে জরুি নোেীে 
নবরুরদ্ধ এ িেরনে ২১টি ঘটনোে উরল্লখ করে  গর্খোরন নরনকরক্ষরত্র িোেীনেক ননরৃ্োর্রনে ঘটনো 
ঘরটরে। জরুনে ২৭ র্োনেরখ সেকোনে কমৃকরৃ্ো ও নিক্ষকসহ স্থোনীয় সোনলিকোেীেো আরলোমনর্ নোমক 



36 

 

Country Reports on Human Rights Practices for 2013  

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 

সোর্ মোরসে নন্তসেো এক মনহলোরক র্োরদে ননুরনোমনদর্ নবরয় কেোে নপেোরি ১০০টি গবত্রোঘোর্ করে 
এবং ১৫ ০০০ টোকো জনেমোনো করে। 
 
 ই  ই  / ই                                               নন।           
                                    ই                                         
                    করেরে       গলো। 
 
      ৭                
 
 .            স্বাধীিতা                            
 
 ই                                              সেকোরেে                   
ই       ঠ                 ,              ঠ                          
            ল।     ,                               ৩০                          
শ্রম ও কমৃসংস্থোন মন্ত্রণোলয়      ই                       নোও নদরর্ পোরে; ই        
           ৩০                ই                    ;                       , 
               ,                                  “       ”                  
                       ই                            ।                            
       ই       ঠ   ই                 ।     ই                           
              ই                         পোরেন।                         
                                      ই           েরয়রে। 
 
 ই                                             হরয়রে।     ই                  
                             ।     , সেকোে গর্রকোন সমরয় গর্রকোন িমৃঘটরক নননষদ্ধ 
কেরর্ পোরে র্নদ র্ো "সমোরজে জনয নর্যনিক করিে" কোেণ হয় বো র্নদ র্ো ৩০ নদরনে গবনি 
স্থোয়ী হয়।     ,           ৎ                        ,                        
                      র্োরক,                                                     
                           ।  
 
 ই                              ই                                        
         ।                          ৎ।         ঠ           ,           
                        ই                                   কোেণ র্োরদে 
নউননয়নগুরলো ননোনুষ্ঠোননকর্োরব র্োরদে নসরন্তোরষে নবষয়গুরলো মোনলকরদে সোরর্ গবোঝোপিো করে 
ননরর্ গপরেরে বো                                  র্োেো র্ো করেরে। 
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 ই       ঠ                                ই                                 । 
   ,                                        করে,                        । 
জলুোন মোরস শ্রম  ই   গর্ সংরিোিনী আনো হয় র্োরর্ বলো হরয়রে গর্সব কোেখোনোয় ৫০-এে গবনি 
শ্রনমক েরয়রে র্োরর্ একটি ননবৃোনচ্র্              কনমটি র্োকরর্ হরব। র্রব বেরেে গিষ নোেোদ 
এ িরৃ্ বোিবোয়রনে জনয শ্রম ও কমৃসংস্থোন মন্ত্রণোলয় গকোরনো প্রনবিোন প্রণয়ন করেনন। 
 
গদরিে ননপরজিগুরলোয় শ্রম ননিকোে ননয়ন্ত্ররণে জনয বোংলোরদি েপ্তোনন প্রন্রময়োজোর্কেণ নঞ্চল 
(রবপজো) কর্তৃ পক্ষ নোমক একটি পতর্ক আননের্ কোঠোরমো বর্নে কেো হরয়রে। ই    গিে 
কোেখোনোে                      ই    গিে                                          দোনব 
করেরেন,       ই                       ই                  ইগে। ননপরজরিে আনরন 
ননবৃোনচ্র্ শ্রনমক কলযোণ সনমনর্রক নননদৃি নকেু সীনমর্ সোংেঠননক ও দেকষোকনষে ননিকোে গদয়ো 
হরয়রে। গর্মন গর্ৌর্র্োরব দেকষোকনষ এবং নববোরদ র্োরদে সদসযরদে প্রনর্নননিে কেো। ননপরজরিে 
আনরনে গর্ নবনিরর্ সকল িেরনে িমৃঘটরক নননষদ্ধ কেো হরয়নেল এবং িোনিস্বরূপ কোেোদরন্ডে কর্ো 
বলো হরয়নেল র্োে গময়োদ ৩১ নরটোবে গিষ হরয় গেরে। র্োেপেও এন আনন িমৃঘট কেোে 
ননিকোেরক করঠোের্োরব সীনমর্ করে। গর্মন গবপজো গচ্য়োেমযোন র্নদ মরন করেন গকোন িমৃঘট 
জনস্বোরৃ্রক নবপন্ন কেরে র্োহরল নর্নন র্ো নননষদ্ধ কেরর্ পোরেন। আনরন ননপরজি শ্রম ট্রোনবযুনোল  
আনপল ট্রোনবযুনোল এবং আরপোষেতো প্রনর্ষ্ঠোে কর্ো বলো হরলও গসগুরলো এখরনো প্রনর্নষ্ঠর্ হয়নন।     
          ই                        ’                                     
হরয়রে। 
 
ননপরজি-এ সীনমর্ সোংেঠননক ননিকোে এবং শ্রনমক সুেক্ষো েোিোও জোর্ীয় শ্রম আনরন নউননয়ন 
নবরেোিী ববষমযমভলক আচ্েণরক নননষদ্ধ কেো হরয়রে। ই              জোনোয় গর্ আননের্ িরৃ্ 
গমোর্োরবক শ্রম ও কমৃসংস্থোন        ই                                          
     , র্োে তরল ই                           ই করে। আনরনে এ িরৃ্ সনেরয় গতলোরর্ এ 
বেে আনরন সংরিোিনী আনো হরয়রে।       ই                                  
                           । 
 
সেকোে সবসময় প্ররর্োজয আনন কোরৃ্কের্োরব প্ররয়োে কেরর্ করেনন। গর্মন              ই   
        ,                                                          হরয়রে। 
                                চ্োকুনেে নর্ন্ন িরৃ্োবনলে নিীরন েরয়রে এবং র্োেো নননদৃি 
আদোলরর্ মোমলো দোরয়ে কেরর্ পোরে  গর্মন           ই      ।                              
                                      গখ।                      ই      ই    
               ;                                  ই                           
       য়। শ্রম ও কমসৃংস্থোন মন্ত্রণোলরয়ে পনেদিৃন ও সমসযোে কোরৃ্কে সমোিোরনে জনয পরৃ্োপ্ত 
সম্পদ গনন। আনন লঙ্ঘরনে জনয গর্ িোনি নেল র্ো আনন লঙ্ঘন প্রনর্রেোরি পরৃ্োপ্ত নেল নো। 
প্রিোসননক ও নবচ্োেনবর্োেীয় আনপরলে গক্ষরত্র দীঘৃসভনত্রর্োে সমসযো নেল। 
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এ বেে মন্ত্রণোলয় নউননয়ন কেোে কোেরণ ননযোর্য ববষরমযে নিকোে হবোে ননর্রর্োে 
আনুষ্ঠোননকর্োরব র্দন্ত করে গদরখরে  গর্মনটি আরেে বেে ঘরটনন। গর্মন গেরবকো তযোিরন মন্ত্রণোলয় 
একটি ননর্রর্োে র্দন্ত করে এবং নউননয়রনে ননর্রর্োরেে সমরৃ্রন প্রনর্রবদন উপস্থোপন করে।  
 
ননিকোে জোনোয় জোনয়ুোনে গর্রক গসরেম্বরেে মরিয মোনলরকেো ১৪০৫ জন বর্নে গপোিোক শ্রনমকরক 
মজনুে বতনদ্ধে দোনব কেোে কোেরণ েোটোন করে।  
 
গপোিোক নিরল্প গবর্ন বতনদ্ধে দোনবরর্ আরন্দোলনকোেী গপোিোকশ্রনমকরদে আনন প্ররয়োেকোেী কমৃকরৃ্োেো 
দমন করে। গসরেম্বরেে ২১ র্োনেরখ েোরমৃন্ট শ্রনমরকেো গনৌ পনেবহন মন্ত্রী িোহজোহোন খোন আরয়োনজর্ 
একটি সমোরবরি নংিরেফহণ করে। ঠিক র্োে পে পেন গবর্রনে জনয প্রনর্বোদ-নবরক্ষোর্ শুরু হয়। 
এরর্ ৭০ জন আহর্ হয় এবং সোর্োে  আশুনলয়ো এবং েোজীপুরেে ১৬০টিে গবনি কোেখোনো বন্ধ 
হরয় র্োয়। নরর্ম্বরেে ৪ র্োনেরখ সেকোে কর্তৃ ক ননরয়োনজর্ নভযনর্ম মজনুে গবোিৃ বর্নে গপোিোক 
নিরল্প নভযনর্ম মজনুে ৩০০০ টোকো গর্রক বোনিরয় ৫৩০০ টোকো কেোে পরক্ষ গর্োট গদয়। 
 
 নমক    ঠ                                     ই                            
                                               নোয়।                           
        করে চ্োকুনেচু্যর্ হওয়ো নউননয়রনে নকেু সদসয                              হরয়রে। 
                                 হরয়রে। আরমনেকোন গসন্টোে তে নন্টোেনযোিনোল গলবোে 
সনলিোনেটি জোনোয় গর্  নরর্ম্বে পরৃ্ন্ত ৬৬টি নউননয়ন ননবন্ধনরু্্তব হরয়রে এবং র্োরদে মরিয নয়টি 
নউননয়ন নবরেোিী কোরৃ্্রমরমে নিকোে হরয়রে। 
 
২০১২ সোরলে নিরসম্বরে ঢোকোে কোতরুরল গেরবকো তযোিরন শ্রনমরকেো নউননয়রনে ননবন্ধরনে জনয 
আরবদন করে। নউননয়ন গবোরিৃে চ্োেজন সদসয জোনোয় র্োরদেরক মোেিে কেো হয় এবং 
পনেচ্োলকমন্ডনল র্োরদে বরলরে র্োরদে সোংেঠননক কোরৃ্্রমম বন্ধ করে গদয়ো হরব। র্নদও মন্ত্রণোলয় 
র্োরদে নউননয়রনে ননবন্ধন ননুরমোদন করেরে  নউননয়রনে গবোরিৃে সদসযেো জোনোয় মোনলরকেো 
র্োরদেরক হয়েোনন করেরে এবং র্োরদেরক চ্োকুনে েোিরর্ বোিয করেরে। মন্ত্রণোলয় শ্রনমকরদে 
চ্োকুনেচু্যর্ কেোরক গবআননন বরল উরল্লখ করে র্োরদেরক চ্োকুনেরর্ পুনবৃহোরলে ননরদৃি গদয়। নকন্তু 
কোেখোনোে মোনলরকেো র্োরদেরক চ্োকুনেরর্ পুনবৃহোল করেনন। জলুোনরয়ে ২৯ র্োনেরখ বোংলোরদি বর্নে 
গপোিোক প্রস্তুর্ ও েপ্তোননকোেক সনমনর্ (নবনজএমনএ)পোওনো গবর্ন প্রদোন ও হয়েোনন বরন্ধে বযোপোরে 
নউননয়রনে সোরর্ এক ঐকযমরর্ গপৌাঁরে। নউননয়রনে গপ্রনসরিন্ট চ্োকনে গতের্ পোন  নকন্তু 
পনেচ্োলকমন্ডনল র্োরক একঘরে করে েোরখ এবং ননযোনয শ্রনমকরদে সোরর্ কর্ো বলরর্ বো নউননয়রনে 
কোরৃ্্রমম পনেচ্োলনো কেরর্ গদয়নন। গসরেম্বরেে ১৫ র্োনেরখ কোেখোনোটি বন্ধ হরয় র্োয়। 
 
গতব্রুয়োনেে ২৪ র্োনেরখ ঢোকোয় সোনদয়ো েোরমৃন্টরসে শ্রনমরকেো একটি নউননয়ন েঠন করে। শ্রম ও 
কমৃসংস্থোন মন্ত্রণোলয় ১৬ গম র্োনেরখ র্োরদে ননবন্ধরনে আরবদন ননুরমোদন করে। গম'ে ২৭ র্োনেরখ 
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পনেচ্োলকমন্ডনল নউননয়রনে সদসযরদে িোেীনেক ননরৃ্োর্রনে মোিযরম হুমনক গদয় এবং র্োরদেরক র্োেো 
নউননয়ন বন্ধ করে গদরব এমন নববতনর্রর্ স্বোক্ষে কেরর্ বোিয করে। নবনজএমনএ পনেচ্োলক কর্তৃ ক 
হয়েোনন বরন্ধে জনয একটি সমরঝোর্ো প্রনর্ষ্ঠোে গচ্িো করে। নকন্তু শ্রনমরকেো র্খন কোেখোনোে কোরজ 
গতের্ র্োয় র্খন পনেচ্োলকমন্ডনল নউননয়রনে সদসযরদেরক মোেিে করে এবং র্োেো র্নদ সোংেঠননক 
কোজকমৃ বন্ধ নো করে র্োহরল র্োরদেরক গমরে গতলোে হুমনক গদয়। মোনলরকেো শ্রনমকরদে পদর্যোে 
পরত্র স্বোক্ষে কেরর্ বোিয করে। শ্রনমরকেো র্োরর্ কোরজ গতের্ গর্রর্ পোরে এবং পনেচ্োলক কর্তৃ ক 
হয়েোনন র্োরর্ বন্ধ হয় গসজনয নবনজএমনএ র্খন আবোেও সমরঝোর্ো প্রনর্ষ্ঠোে গচ্িো করে র্খন 
কোেখোনোে পনেচ্োলকমন্ডনল নউননয়রনে সোিোেণ সম্পোদক মোকসুদো ও নউননয়রনে আরেো পোাঁচ্ 
সদসযরক মোেোে জনয বনহেোের্রদে র্োিো করে।  
 
পনেচ্োলকমন্ডনল মোকসুদোরক কোেখোনোে গর্র্রে র্োে পদর্যোরেে গঘোষনো নদরর্ বোিয করে এবং র্োরক 
চ্োকুনেচু্যর্ কেো হয়। র্োেো নউননয়ন কনমটিে ননিকোংি সদসযরক পদর্যোেপরত্র স্বোক্ষে কেরর্ বোিয 
করে। চ্োকুনেচু্যর্ নউননয়রনে সদসযেো সোনদয়ো'ে পনেচ্োলকরদে নবরুরদ্ধ গকোন আননের্ বযবস্থো 
গনয়নন। র্রব র্োেো একটি সমরঝোর্োয় গপৌাঁরে এবং ননয চ্োকুনে পোয়। সোনদয়ো েোরমৃরিে 
পনেচ্োলকমন্ডনল ননয আরেকটি নউননয়নরক পতষ্ঠরপোষকর্ো গদয় গর্টি জলুোন মোরস ননবন্ধনরু্্তব হয়।  
 
স্বেোষ্ট্রমন্ত্রণোলয় জলুোন মোরস ঢোকো নবর্োরেে উপকনমিনোেরক আরদি গদয় নর্নন গর্ন পোবনলক 
প্রনসনকউটেরক শ্রম ননিকোে নবষয়ক এননজও                           (নবনসিোনব্লউএস) 
এবং শ্রম নউননয়ন গতিোরেিন                                            
(নবনজআনিোনব্লউএত) গনর্ত বতরন্দে নবরুরদ্ধ ২০১০ সোরলে মজনুে বতনদ্ধে নবরক্ষোরর্ নংিরেফহরণে 
ননর্রর্োরে  গর্ নমীমোংনসর্ ১৬টি গতৌজদোনে মোমলো েরয়রে র্ো খোনেজ করে নদরর্ বরলন। এ 
বেরেে গিষ নোেোদ আদোলর্ আটটি মোমলোে মরিয সোর্টিন খোনেজ করে গদয় এবং নবনিি একটি 
মোমলো আে সন্রময়র্োরব পনেচ্োলনো করে নো। সমোজকলযোণ মন্ত্রণোলয় এবং এননজও নবষয়ক বুযরেো 
র্র্ো্রমরম আেরস্টে ১৩ এবং ১৯ র্োনেরখ নবনসিোনব্লউএস-গক পুনেোয় ননবন্ধনরু্্তব করে।সমোজ 
কলযোণ মন্ত্রণোলয় নচ্ংনি খোরর্ে এননজও পনেরবরিে জনয সোমোনজক কোরৃ্্রমম(এসএএতন)-এে 
ননবন্ধন বোনর্রলে জনয প্রদত্ত নমীমোংনসর্ গনোটিসটি প্রর্যোহোে করে গনয়  নকন্তু এনপ্ররল ননবন্ধরনে 
জনয আরবদন কেোে পে বেরেে গিষ নোেোদ পরৃ্ন্ত এননজও নবষয়ক বুযরেো এরক ননবন্ধনরু্্তব 
করেনন।  
 
২০১২ সোরলে এনপ্ররল সংেঠির্ নবনজআনিোনব্লউএত-এে সংেঠক ও নবনসিোনব্লউএস-এে কমী আনমনুল 
নসলোরমে হর্যোকোরন্ডে র্দরন্ত গকোরনো নরেফেনর্ হয়নন। 
 
 .                                   
 
 ই                                                      শ্রম           । 
     ই  ই                                                             ই 
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                                      ঠ         ।                      
                করে  ।  ই                                                         ই 
                                                               হরয়রে। 
                       ই                                           হরয়রে    
                 । সম্পদ  পনেদিৃন এবং প্রনর্কোরেে প্ররচ্িো পরৃ্োপ্ত নেল নো।              
               ৫                             ।       ই                   
                                                       করে                  
                         হরয়রে। 
 
                                                                    হরয়রে         
                                                । 
 
                                                                                
   ।                                                                            
      ।                                        ,                ,           
                                    । 
  
                                        ,     ই        ই             : 
www.state.gov/j/tip/ 

 
গ.                 চ                  
 
             ই                                                  করে।       
           ১                                 ১৮।  ই                           
হরয়রে। ১২-১৩                                                        হরয়রে। 
আনন ননুর্োয়ী প্ররর্যক নিশুরক নবিযন পঞ্চম গশ্রনণ পরৃ্ন্ত সু্করল পিরর্ হরব। জলুোন মোরস 
বোংলোরদরিে শ্রম আনরন গর্ সংরিোিনী আনো হরয়রে র্োরর্ নকরিোেেো র্োরর্ ঝুাঁ নকপভণৃ কোজ নো করে 
গসজনয আরেো গবনি নবনিননরষি আরেোপ কেো হরয়রে।  
 
                                                    ই                  
      ।                                               ই          ই          
           ।                                                               ই 
                                          । 
 
                                   ই                                    , 
                 করেরে।                      ে        জোর্ীয় কমৃপনেকল্পনোে 

http://www.state.gov/j/tip/
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নিীরন জোর্ীয় নিশু শ্রম কলযোণ কোউনিল গজলো ও উপরজলো পরৃ্োরয় নিশু শ্রম নজেদোনেে দোনয়রে 
েরয়রে। ২০১২ সোরলে নিরসম্বে মোরস সেকোে গজলো ও উপরজলো পরৃ্োরয় নিশুশ্রম গনটওয়োকৃরক 
ননুরমোদন করেরেন। এন গনটওয়োকৃগুরলো নিশু শ্রমসহ নিশুরদে নবনর্ন্ন ননিকোে লঙ্ঘরনে বযোপোরে 
বযবস্থো গনরব  হিরক্ষপ  নজেদোনে কেরব এবং গেতোেোল বযবস্থো েরি রু্লরব।  
 
২০১৫                                                                          
করে।                                                                      
  । ই           ই                          ।                     ৫       
        । আনন লঙ্ঘন প্রনর্রেোরি এ িোনি পরৃ্োপ্ত নেল নো।                          
                                                      করেরে। র্রব সোিোেণর্োরব 
সম্পদ  পনেদিৃন এবং প্রনর্কোেক বযবস্থো নেল নপরৃ্োপ্ত। 
 
নবরিষ নপ্রোনর্ষ্ঠোননক খোর্ এবং বোসোবোনিে কোরজ বযোপক নিশুশ্রম গদখো র্োয়।  ই           
৩৭  ক্ষ                               ১৩                           করে। ননকত ি 
িেরনে নিশু শ্ররম নিশুেো ননরয়োনজর্ নেল  নবরিষর্ কত নষ খোরর্ নবপজ্জনক কোরজ ননরয়োনজর্ নেল। 
কত নষরর্ ননরয়োনজর্ নিশুেো নবপজ্জনক হোনর্য়োে বযবহোে  র্োেী গবোঝো বহন এবং ক্ষনর্কোেক 
জীবোণুনোিক ওষুি প্ররয়োরেে ঝুাঁ নক গনয়। নিশুরদে প্রোয়ি দীঘৃ সময় কোজ কেরর্ হয়। র্োেো চ্েম 
র্োপমোত্রোয় কোজ করেরে এবং র্োরদে নরনরকন িোেোরলো র্রন্ত্রে আঘোরর্ আহর্ হরয়রে।      
                                             :          ,                , 
                               ।                                   ।            
                                              আরস                          
       ।                         ,             ,               ,             
                                      ।                                  ও 
                     ।   
 
          ই বর্নে গপোিোক                ,                                  
                    করে র্োরক।                               ই                । 
ঢোকোয় নননবনন্ধর্ বর্নে গপোিোক খোরর্ে উপে কনসোনটং তোমৃ আননসএত নন্টোেনযোিনোরলে 
পনেচ্োনলর্ এক জনেরপ গদখো র্োয় শ্রনমকরদে প্রোয় এক-র্ত র্ীয়োংরিে বয়স ১৮ বেরেে ননরচ্। নিশুেো 
জোনোয় র্োেো সপ্তোরহ েয়নদন কোজ করে এবং নদরন ১০.৫ ঘণ্টো করে কোজ করে।সোনমজ নতনননিং 
হোউরজ ১২ বেে বয়সী একটি নিশু ওল্ড গননর্'ে নজরি গিষ বোরেে মর্ সব ঠিকঠোক আরে নক 
নো গদখরে এমন একটি েনব েদ্মরবিী নেরপোটৃোরেেো িোেণ কেোে পে ওল্ড গননর্ে মভল গকোম্পোনন 
েযোপ নঙ্ক-এে কমৃকরৃ্োেো ননর্রর্োেটি র্দন্ত করে গদরখন। র্োেো জোনোন গর্ র্োেো এন কোেখোনোরক 
গকোন নিৃোে প্রদোন করেননন। েযোপ নঙ্ক-এে কমৃকরৃ্োেো জোনোন গর্ সেবেোহকোেী কোেখোনোটিরর্ এন 
নজি মোন ননেীক্ষরণ উত্তীণৃ হরর্ পোরেনন। কোেখোনোটি ননবির্োরব ওন নজিগুরলো সোনমজ নতনননিং 
হোউরজে কোরে নবন্রম করে নদরয়রে। 
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                                                  : 
www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm 

 
 .         ণ   গ           
 
                              ঠ                                             
                                                    , ২০০৭-১২         , ১,৫০০ 
                                করেরে।  ই                     ঠ            ,     
                                                         ঠ             -       
                                             । জলুোন মোরস শ্রম আনন সংরিোিন করে 
এরর্ গর্োে কেো হয় গর্ মোনলক ও শ্রনমকরদে সোরর্ আরলোচ্নো করে আনুষ্ঠোননক সেকোনে গঘোষনো 
প্রদোরনে মোিযরম সেকোে নবদযমোন গবর্ন কোঠোরমোরক পনেমোজৃন বো পনেবরৃ্ন কেরর্ পোেরব। বর্নে 
গপোিোক নিরল্প গবোিৃ নভযনর্ম মোনসক মজনুে ৩০০০ টোকো গর্রক ৫ ৩০০ টোকো করেরে।      
     গপোিোক নিরল্পে মজনুেে হোে নভযনর্ম মজনুেে হোরেে গচ্রয় গবনি নেল এবং ননপরজিগুরলোরর্ 
মজনুে সোিোেণ মজনুে হোরেে গচ্রয় গবনি নেল।                               ই       
                                                    । গসন্টোে তে পনলনি িোয়োলে জোনোয় 
গর্ মোনসক মজনুে ৬৫০০ টোকো হরল র্ো জীবনর্োত্রোে মোন ননবৃোরহে জনয র্র্োর্র্ হয়।           
     নভযনর্ম                                        ই  র্ো েরি বেরে ১০      । 
 
 ই                                      ।                    ৮     ,     
      ই                  ৬০                        ।    ,                    
  র্রনে                     ।      ৮                            ১            
        ,      ৫                                          ।                
                   ।                                       । আনরন               
         জনয মোনদণ্ড প্রনর্ষ্ঠো কেো হরয়রে এবং আনরন সংরিোিনী আনোে মোিযরম বোিযর্োমভলক 
কমী ননেোপত্তো কনমটি বর্নে কেো হরয়রে। 
 
সেকোে নভযনর্ম মজনুে  কমৃঘণ্টো  গপিোের্ স্বোস্থয ও ননেোপত্তোে মোনদণ্ড সকল গক্ষরত্র কোরৃ্কের্োরব 
প্ররয়োে করেনন। সম্পদ  পনেদিৃন এবং ক্ষনর্পভেণ পরৃ্োপ্ত নেল নো এবং আনন লঙ্ঘরনে জনয গর্ 
িোনি র্ো আনন লঙ্ঘন প্রনর্রেোরি র্রর্ি নেল নো। 
 
        ঠ           ,                        জনয  ই               গর্       
    র্ো     ,                         ৎ     র্োরক। ই  ই                       
        ই             পোরেন,      ই                                     ।   
 ই                                                   ।                      

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm
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           ।          ৯৫                                   ৫৬                
              ।প                                        ই।                     
                                          -                ।  ই            
                   ২৫           ,     ই                      । র্নদও পভবৃবর্ী 
বেেগুরলোরর্ আনন লঙ্ঘরনে গনোটিস সোিোেণর্ গদয়ো হর্ নো। নকন্তু এ বেে গতব্রুয়োনে গর্রক 
গসরেম্বরেে মরিয সেকোনে কোেখোনো পনেদিৃরকেো ৩০৫টি বর্নে গপোিোক কোেখোনোরক ননিননেোপত্তো 
বযবস্থোে আনন নমোরনযে জনয গনোটিস প্রদোন করেরে। 
 
কমৃঘণ্টোে গক্ষরত্র  ই                          ই         হরয়রে।             
                                                                         ১২ 
                                      করে,                              
                          করে  ।                                          
                             -                            । হো-নমম গ্রুরপে িটৃসওয়যোে 
কোেখোনোে শ্রনমরকেো সোংবোনদকরদে জোনোয়  র্োেো দনু সপ্তোরহে মরিয আট বোে ১৯ ঘণ্টো নিতরট 
কোজ করেরে  নকন্তু বযবস্থোপরকেো জোনোয় গর্ র্োেো নদরন ১০ ঘণ্টোে গবনি কোজ করেনন এবং 
র্োরদেরক ওর্োেটোনরমে জনয মজনুে গদয়ো হরয়রে। হো-নমম গ্রুরপে আরেকটি কোেখোনো গনক্সট 
কোরলকিন নলনমরটি দিুেরনে সময় র্োনলকো েোরখ। একটি হল প্রোনর্ষ্ঠোননক নরলকট্রননক মজনুে প্রদোন 
র্োনলকো র্ো পনেদিৃক ও নবরদিী বোয়োেরদেরক গদখোরনো হয়। এরর্ সপ্তোরহ ৪৮ ঘণ্টোে গবনি কোজ 
এবং ১২ ঘণ্টোে গবনি ওর্োেটোনম গদখোরনো হয় নো। আরেকটি হল হোরর্ গলখো মজনুে প্রদোন 
র্োনলকো  র্োে নর্নত্তরর্ শ্রনমকরদেরক মজনুে প্রদোন কেো হয়  র্োরর্                         
শ্রনমকরদেরক ননয়নমর্ ১৪ ঘণ্টো এবং গকোন গকোন সময় ২০ ঘণ্টোে ওপরে কোজ কেোরনো হরয়রে বরল 
গদখো র্োয়। 
 
           ই                                   ।                       
 ই                                                                            
                                                          । সোেো বেেন 
কোেখোনোয় ননিকোরণ্ডে ঘটনো নবযোহর্ র্োরক। সনলিোনেটি গসন্টোে এ িেরনে ৩২ ঘটনোে কর্ো 
উরল্লখ করে। নরনক শ্রনমক গিোাঁয়োয় ননিঃশ্বোস ননরর্ নো পোেো  কোেখোনোে জোনোলো নদরয় লোত গদয়ো 
বো কোেখোনো গর্রক গবে হবোে সময় পদপতষ্ঠ হরয় মোেো র্োয়। কোেখোনোয় ননিকোরণ্ডে দটুি মোেোত্মক 
ঘটনো আরলোচ্য বেরে ঘরট। এে একটি হল জোনুয়োনেরর্ স্মোটৃ েোরমৃি তযোটনেরর্ এবং ননযটি 
নরটোবরেে ৮ র্োনেরখ আসওয়োদ করম্পোনজট নমলরস। প্রনর্টি ঘটনোয় নন্তর্ সোর্ জন করে শ্রনমক 
মোেো র্োয়।  
 
এনপ্ররলে ২৩ র্োনেরখ নয় র্লো েোনো প্লোজো র্বরনে পোাঁচ্টি বর্নে গপোিোক কোেখোনোে শ্রনমক  একটি 
বযোংক ও গবি নকেু গদোকোরনে গলোকজন র্বরনে গদয়োরল তোটল গদখরর্ পোয় এবং র্ো কর্তৃ পক্ষরক 
জোনোয়। বোনণনজযক পুনলি ও নবনজএমনএ-এ কোেখোনোে মোনলকরদে পেোমিৃ গদয় গর্  কর্তৃ পক্ষ 
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র্বরনে কোঠোরমোে বযোপোরে একটি র্র্োর্র্ মভলযোয়ন পনেচ্োলনো কেোে আে পরৃ্ন্ত র্োেো গর্ন 
কমীরদেরক র্বরন প্ররবরিে ননুমনর্ নো গদয়। এনপ্ররলে ২৪ র্োনেরখ কোেখোনোে মযোরনজোরেেো 
শ্রনমরকেো র্নদ র্বরন প্ররবি নো করে র্োহরল র্োরদে গবর্ন আটরক েোখোে হুমনক গদয়। র্বনটি 
বংসরস পরি। এরর্ ১১৩৩ জন শ্রনমক ননহর্ হয় এবং ২৫০০গবনি শ্রনমক আহর্ হয়। েোনো প্লোজো 
র্বন ননমৃোরণে নবনি লঙ্ঘন করে বর্নে কেো হরয়নেল। এখোরন গদোকোন ও বোনণনজযক প্রনর্ষ্ঠোরনে 
জনয পোাঁচ্র্লো র্বন ননমোৃরণে ননুরমোনর্ গদয়ো হরয়নেল  গকোন কোেখোনো স্থোপরনে ননুমনর্ গদয়ো 
হয়নন। ঢোকো নেে উন্নয়ন কর্তৃ পক্ষ এনপ্ররলে ২৫ র্োনেরখ নবরহলো ও র্বন ননমৃোরণে নবনি লঙ্ঘরনে 
দোরয় র্বরনে মোনলক গসোরহল েোনো এবং পোাঁচ্জন েোরমৃন্টস কোেখোনোে মোনলরকে নবরুরদ্ধ মোমলো 
দোরয়ে করে। এনপ্ররলে ২৯ র্োনেরখ কর্তৃ পক্ষ েোনোরক গরেফতর্োে করে এবং বেরেে গিষ নোেোদ পরৃ্ন্ত 
গস গজরল নেল। জরুনে ১০ র্োনেরখ পোাঁচ্টি গপোিোক কোেখোনোে লোনরসি নবোয়রন নবরহলোে জনয 
সোর্জন পনেদিৃকরক সোমনয়কর্োরব চ্োকুনেচু্যর্ ও ননর্র্ু্তব কেো হয়। বেরেে গিষ নোেোদ পরৃ্ন্ত ির্ 
ির্ প্রো্তবন শ্রনমক ও র্োরদে আত্মীয়-স্বজন গবর্ন-র্োর্ো ও ক্ষনর্পভেণ পোবোে নরপক্ষোয় নেল। 
 
র্োজনেন তযোিরনে মোনলক জোনমরন মু্তব নেল র্খন পুনলরিে র্দন্ত চ্লনেল। এ কোেখোনোটিরর্ ২০১২ 
সোরলে নরর্ম্বে মোরস ১১২জন শ্রনমক ননিকোরন্ড ননহর্ হয়। বেরেে গিষ নোেোদ শ্রনমকরদে মতরু্যে 
সোরর্ জনির্ র্োকোে কোেরণ ১৩ জরনে নবরুরদ্ধ ননর্রর্োে েঠন কেো হয়। সনুপ্রম গকোরটৃে হোনরকোটৃ 
নবর্োে জোনোয় র্োেো সেকোনে কর্তৃ পক্ষ এবং নবনজএমনএ-এে কোে গর্রক সময়মর্ প্রনর্রবদন পোরচ্ছ 
নো  র্ো র্োরদেরক নবচ্োেকোরৃ্ পনেচ্োলনোয় সহোয়র্ো কেরব।  
 
                                                                   ,               
        ই                ই         ।  ই         ই                 ।  ই    
                ৫      ৬৭                       ৭৩                         
              । 
 

*** 


